


ZEROMUR to polski producent aluminiowych drzwi wewnętrznych w nowoczesnej formie. 

Produkujemy drzwi uchylno-rozwierne w konstrukcji aluminiowej z ukrytą ościeżnicą oraz aluminiowe systemy 
przesuwne z niewidoczną prowadnicą.
 
Innowacyjna, wielokomorowa konstrukcja aluminiowa umożliwia wyprodukowanie najwyższej jakości drzwi 
zlicowanych z płaszczyzną ściany. Zwiększona, w stosunku do tradycyjnych drzwi grubość (50 mm) stabilizuje  
skrzydło oraz znacząco wpływa na akustykę i izolację termiczną drzwi. 

Autorska technologia ZEROMUR umożliwia wykończenie drzwi (z obu stron) niemalże każdym materiałem:

Dzięki temu drzwi i ścianę możemy wykończyć tym samym materiałem. 
 
Tego typu drzwi to światowy trend w architekturze wnętrz. Kwintesencja elegancji w minimalistycznej formie.  
To fundament nowoczesnych wnętrz, pozwalający idealnie dopasować drzwi do wystroju wnętrza.

•  akryl połysk/mat, szkło polimerowe połysk/mat
•  laminaty, forniry, tapety japońskie 
•  szkło, lustro, lacobel 
•  spiek kwarcowy, płytka ceramiczna, mozaika

•  beton, szpachlówka, kamień
•  tkaniny, skóra, panele tapicerowane 
•  tapety, fototapety, farby ścienne
•  formatki lakierowane, płyty metalizowane
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Aluminiowa konstrukcja umożliwia wykonanie drzwi wysokich, nawet do sufitu, z możliwością bezpiecznego 
wykończenia ciężkimi materiałami takimi jak: lustro, spiek, lacobel, itd. 

Ościeżnica wraz ze skrzydłem drzwiowym ZEROMUR jest produktem unikatowym, wykonywanym z rzemieślniczą 
dbałością o detale, a zarazem wyprodukowanym w nowoczesnym parku maszynowym. 

System ZEROMUR charakteryzuje się tym, że do jego wyprodukowania  użyto najwyższej jakości materiałów  
oraz elementów: 

• Profile aluminiowe tłoczone przez koncern HYDRO - światowego lidera w produkcji aluminium
• Konstrukcja drzwi poddawana jest procesowi anodowania (z możliwością wyboru konkretnego koloru: anoda 

naturalna, stal szczotkowana, czerń i brąz szczotkowany), który wpływa na zwiększoną odporność na zarysowania 
• Konstrukcja aluminiowa spajana przy pomocy kleju szwajcarskiego producenta SIKA - lidera w produkcji klejów 

chemicznych
• Solidne zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach z certyfikatem instytutu ift Rosenheim (200 000 tysięcy cykli otwarć)
• Nowoczesny zamek magnetyczno-mechaniczny KFV, niemieckiego producenta
• Wypełnienie XPS DOW chemicals, zwiększa izolację termiczną i akustyczną oraz poprawia sztywność  

skrzydła drzwiowego.  

Zastosowanie wyżej wymienionych elementów renomowanych producentów, pozwala na wykonanie systemu 
ZEROMUR w najwyższej jakości, który zapewni bezpieczeństwo, komfort i design na długie lata. 











Kompaktowy system ZEROMUR 
to nowoczesny i minimalistyczny design, który łączy wszystkie produkty z oferty w jedną całość.  
W skład systemu kompaktowego wchodzi niewidoczna ościeżnica z ukrytymi okuciami, aluminiowe  
lub całoszklane skrzydło drzwiowe, aluminiowe drzwi przesuwne naścienne lub sufitowe z niewidoczną 
prowadnicą oraz listwy przypodłogowe zlicowane ze ścianą. 

• Drzwi w konstrukcji aluminiowej 
• Drzwi całoszklane hartowane z ukrytą ościeżnicą i niewidocznym zawiasem listwowym 
• Drzwi przesuwne naścienne w konstrukcji aluminiowej "DUCH"
• Drzwi przesuwne sufitowe w konstrukcji aluminiowej lub szklanej "GEOMETRIC"
• Listwy przypodłogowe aluminiowe zlicowane z płaszczyzną ściany

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi otwierane na zewnątrz                                          Drzwi otwierane do środka

Montaż ościeżnicy w ścianie G-K (minimum 10 cm)

Montaż ościeżnicy w ścianie murowanej (minimum 10 cm)

Obróbka ościeżnicy pytką ceramiczną

Tabele wymiarowe:

WYSOKOŚĆ DRZWI

światło 
przejścia

(cm)

wysokość 
ościeżnicy

(cm)

otwór
w murze 

(cm) 

206 210,4 212

210 214,4 216

220 224,4 226

230 234,4 236

240 244,4 246

250 254,4 256

260 264,4 266

270 274,4 276

280 284,4 286

SZEROKOŚĆ DRZWI

światło 
przejścia

(cm)

szerokość 
ościeżnicy

(cm)

otwór
w murze 

(cm) 

70 78,7 82

80 88,7 92

80 plus 92,7 96

90 98,7 102

90 plus 1028,7 106

100 108,7 112

Istnieje możliwość wykonania drzwi 
w wymiarach niestandardowych: 

wysokość do 300 cm, szerokość do 120 cm
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