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exd-10

- szyby refleks

- poprzeczki konstrukcyjne

- pochwyt prostokątny

exd-11

ciemny
dąb

białe

- szyby przezroczyste

- ramka aluminiowa

- pochwyt prostokątny

białe

- szyby piaskowane
 wzór nr. 26 - podłużne

- poprzeczki konstrukcyjne

- obustronna klamka
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Drzwi z seri Prenium róznia sie od drzwi seri PLUS tym ze wypelniene aluminowe jest
zlicowane z szyba a takze posiadaja frezowane ozdobne pasy które idealnie komponuja
sie z pasami z szyby. Drzwi takie mozemy wykonac z licowanym skrzydlem z zewnatrz co
daje efekt niezakluconej jednolitej powierchni.

exclusive design prenium
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galeria drzwi serii “DZ”
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galeria drzwi serii “DZ”
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Wyposażenie standardowe 

Standardowe wyposażenie każdych drzwi

szyba zespolona
podwójna

Ug=1,1  W/m2K

klamki obustronne
pod kolor drzwi

lub chromowane

4 zawiasy 
regulowane

 w trzech 
płaszczyznach

aluminiowy
próg z przekładką

termiczną GU

zasuwnica 
G.U- SECURY 

Automatic  
wielopunktowe

ryglowanie

Seria:  exclusive design plus

pochwyt ze
stali nierdzewnej

z zewnątrz

aluminiowa ramka
z przekładką 

termiczną
satynowana

energooszczędna
potrójna szyba 
Ug=0,7 W/m2K

szyby piaskowane
w poziome pasy

profil
Koemmerling

EuroFutur Classic

wypełnienie
płyta Stadur

gr. 24mm

jeden zamek

Seria:  exclusive design prenium

pochwyt ze
stali nierdzewnej

z zewnątrz

drzwi licowane
z zewnętrznej 

strony

energooszczędna
potrójna szyba 
Ug=0,7 W/m2K

wypełnienie 
aluminiowe z 
frezowanymi 

pasami

ozdobny pas
ze stali nierdzewnej

szyby piaskowane
w poziome pasy
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wypełnienie
płyta Stadur

gr. 36mm



Profil Koemmerling EuroFutur Classic
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Seria DZ przekrój profilaSeria DZ przekrój profila

Seria EXD przekrój profila

energooszczędna
potrójna szyba 
Ug=0,7 W/m2K

wzmocnienie stalowe
w skrzydle i w ramie

aluminiowy próg
z przekładką termiczną

zaokrąglona listwa
wewnętrzna

aluminiowy okap 
z dodatkową szczotką 
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Zasuwnica G.U- SECURY  Automatic  

Certyfikat VdS Drzwi 
wejściowe z zamkiem G.U- SECURY 
Automatic są sprawd zone wg VdS 
wg klasy A. Ze względów 
technicznych i bezpieczeństwa, drzwi 
z automa tycznym ryglem 
zapadkowym są zablokowane w ten 
sposób, jak w zamkach z ręcznie 
zasuniętym ryglem płaskim. Zamek 
G.U- SECURY sprawdził się 
wielokrotnie i jest polecany przez 
policję kryminalną.

Do drzwi, które auto matycznie się ryglują! 

G.U- SECURY Automatic zapewnia bezpieczeństwo użytkowania: wystarczy 
dociągnąć drzwi- automatycznie, bez zamykania na klucz, załącza się 
wielopunktowe ryglowanie i następuje 20 mm wysuw. Dwie zapadki przejmują 
funkcję rygli i są zabezpieczone przed cofnięciem. Doskonałe bezpieczeństwo 
drzwi do mieszkań i wejściowych! 

Odryglowanie 

Następuje od strony zewnętrznej- 
poprzez przekręcenie klucza, od 
wewnątrz- przy użyciu klamki 
drzwiowej. 

Sprawdzony wg VdS- 
wg klasy A 

Drzwi wejściowe z zamkami G.U- 
SECURY Automatic są 
sprawdzone wg stopni 
zabezpieczenia WK 2 i WK 3. 

Zalety 
�� Znacznie podwyższona ochrona antywłamaniowa. 

�� Uniemożliwia odkształcanie drzwi: jest zawsze zaryglowany. 

�� Dwustronne zapadki: możliwość zastosowania w drzwiach    
lewych I prawych. 

�� Wszechstronna gama akcesoriów G.U- SECURY. 

Warianty 

Automatic 
Automatic z elektroryglem
Automatic ze sztywnym łańcuchem
Automatic z funkcją antypaniczną/ p. poż. 



Zawiasy 
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Klamki
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DIVASLIM MANITOBAPRESTIGE NIAGARA UMA TORNTO RETRO

kolory: 

inox srebrny złoty stare złoto tytan

FORTUNA PRIMA VIVA MONDO PORTO DELTA ALFA BETA

Klamki plus 

Klamki plus dostępne są również w wersji 
z krótkim szyldem np..:

 

PORTO DELTA

W kolorze nikiel (na zdjęciu) i w kolorze patyna np..:

BETA

FORTUNA

Klamki prenium

Klamki standard

Klamki inox

 
AMBURGO BERLINO BONN BREMA LIPSIA MONACO



Pochwyty
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Pochwyty, antaby, relingi są nieodzownym elementem nowoczesnych drzwi wejściowych.
Mogą one być okrągłe, kwadratowe, prostokątne a także inne produkowane na specjalne
zamówienie. 

Pochwyt standard 40x20x 100 - prostokąt 

Pochwyt standard rura fi30 x 100

Pochwyt inne

exclusive 

pochwyt z prętów
6 x fi6 

pochwyt fi30 C pochwyt fi30 łuk pochwyt fi30 z diodami LED
może też być prostokątny



Zdobienie szyb
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Szyby w drzwiach mogą być piaskowane, malowane, a także z witrażem.
Przedstawiamy przykładowe wzory piaskowania szyb. Piaskowany może być wzór, lub 
wzór może być przezroczysty a tło piaskowane.  

exclusive design

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5

PS 6 PS 7 PS 8 PS 9 PS 10

podłużne

PS 06PS 16 PS 17 PS 21 PS 19 PS 27

PS 14PS 13 PS 20 PS 36 PS 54 PS 61

PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 21

PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 61



Zdobienie szyb
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kwadratowe

okrągłe

PS 05 PS 02 PS 07 PS 14 PS 12 PS 31 PS 36

PS 07 PS 05 PS 16 PS 17 PS 20 PS 19 PS 04

prostokąty

PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 13

PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 07

wzory roślinne

PS 18 PS 31 PS 44 PS 72

PS 08 PS 04 PS 13 PS 14
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Drzwi mogą być wykonane w kolorach imitujących drewno. Standardowe kolory 
to mahoń, złoty dąb, ciemny dąb, orzech  i antracyt.

W ofercie posiadamy 52 kolory. Ponadto w drzwiach EXD możemy malować ramkę na 
dowolny kolor z palety RAL.

  

złoty dąb mahoń ciemny dąb

orzech antracyt

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB
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DRZWI ZEWNĘTRZNE ZEMP.PL

Firma ŻeMP 
33-350 Piwniczna Zdrój

Borownice 59
NIP PL 734-000-60-11

REGON 490013081

Zamówienia / pytania:

Marek Grucela 601 269 912
marek@zemp.pl

Firma ŻeMP - Piotr Żytkowicz
33-350 Piwniczna Zdrój

Borownice 59
NIP PL 734-000-60-11

REGON 490013081

tel: +48 18 477-84-48
fax: +48 18 477-84-49

kom. 0 601 26-99-12
biuro@zemp.pl

www.zemp.pl 

Bank Polskiej Spółdzielczości
S.W. J. FT.  code  POLUPLPR
35881300042001000411040001
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