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DRZWI GRADARA – ZAPROŚ DO SIEBIE DESIGNEM
ENTRA to producent wysokiej jakości drzwi wewnętrznych oraz wewnętrznych wejściowych, znanych i docenianych przez klientów,
architektów i projektantów wnętrz.
Swoją działalność produkcyjną firma opiera na doświadczeniu
i myśli technicznej, tworząc unikalne rozwiązania, które na stałe
wpisują się w rynek polski i zagraniczny. Inżynierowie firmy ENTRA
od lat pracują nad wprowadzeniem nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych, dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Oferowane drzwi odznaczają się ciekawym wyglądem, praktycznym wykończeniem, a także funkcjonalnością. A to
wszystko przy zachowaniu prostoty montażu.
Firma jest właścicielem trzech linii produktowych: drzwi wewnętrznych ASILO i ENTRA oraz prezentowanych drzwi wejściowych wewnątrzlokalowych GRADARA.
Drzwi GRADARA to jakość, design i skuteczna ochrona przed włamaniem, hałasem i pożarem. Dzięki unikatowym detalom łączą
stylistykę klatki schodowej z wnętrzem mieszkania. Jednocześnie
nadają inwestycji niepowtarzalny charakter, podwyższając jej
wartość w oczach mieszkańców i gości. Wyróżnikiem drzwi jest
system Aluedge, zamykający skrzydła drzwiowe w aluminiowej
ramie, tworzący nietuzinkowy wygląd, stanowiąc jednocześnie
dodatkową zaporę przed włamaniem. Dodatkowo w konstrukcji
drzwi zastosowano dwie pary stalowych blach przeciwprężnych,
które zapewniają trwałe i stabilne zamknięcie. Design uzupełniają
wyróżniające się ościeżnice – od prostych po zabudowy ścian.

GRADARA TREND – zaprojektowane dla tych, którzy w rozsądnej
cenie chcą stworzyć niepowtarzalny design klatki schodowej.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w drzwiach GRADARA TREND
desek opaskowych zakończonych estetycznym profilem aluminiowym oraz ukrytą taśmą gąbkową niwelującą krzywizny ściany.
Drzwi z serii TREND nadają ekskluzywny klatce schodowej, a od
strony mieszkania zachowują jednolity design dzięki estetycznym
listwom w kolorze skrzydeł;
GRADARA OPTIMUM – wersja z ościeżnicą obejmującą, o szerokości równej grubości ściany ościeża drzwiowego, listwami od strony
mieszkania i opaskami regulowanymi od strony korytarza oraz aluminiowym progiem stałym. Zaprojektowana dla tych, którzy lubią
klasykę i tradycyjne rozwiązania;
GRADARA ELEGANCE – wersja z dodaną zabudową tunelową
ościeża drzwiowego, deskami opaskowymi na ścianie od strony
korytarza, listwami od strony mieszkania i dekoracyjnym profilem
aluminiowym narożnym tunelu z efektem ShadowLine, który nadaje drzwiom stylowy wygląd. Te drobne elementy sprawiają, że
GRADARA ELEGANCE zachwyca swoim wyglądem;
GRADARA DISCRET – to rozwiązanie z ościeżnicą ukrytą, której po
zamontowaniu nie widać od strony mieszkania. Dzięki ościeżnicy
ukrytej drzwi licują się ze ścianą, wprowadzając do wnętrza designerski element;

Drzwi GRADARA to pierwsze w Polsce drzwi z klasą odporności na
włamanie RC3 oraz optymalnym parametrem ppoż. EI 30 (wersja
FIRE), dostępne z ukrytą ościeżnicą Discret oraz Discret Verte. Kolekcja Gradara w wersji FIRE została wyróżniona Złotym Medalem
Budma 2018, dodatkowo drzwi Gradara Highline otrzymały wyróżnienie w konkursie Dobry Design 2018.
Drzwi GRADARA to również gwarancja ciszy i spokoju – akustyka
37 dB. Wyposażenie drzwi GRADARA to najlepsze na rynku wytrzymałe okucia, zapewniające wzmocnienie przed włamaniem.
Linia drzwi GRADARA obejmuje 7 kolekcji:
GRADARA BASIC – drzwi z podstawową ościeżnicą blokową, która może zostać rozbudowana o dodatkowe estetyczne elementy
wykończeniowe, jak ćwierćwałek od strony klatki schodowej lub
listwy opaskowe od strony mieszkania. Zestawienie tej ościeżnicy
ze skrzydłem GRADARA daje designerskie rozwiązanie w optymalnej cenie;

GRADARA DISCRET VERTE – jedyne na rynku drzwi wejściowe
z ościeżnicą ukrytą w wersji verte. Zlicowane ze ścianą od strony
klatki schodowej i otwierane do wewnątrz mieszkania dają ogromne możliwości aranżacji;
GRADARA HIGHLINE – rozwiązanie z ościeżnicą ukrytą w wersji verte, z możliwością zabudowania ściany od strony korytarza materiałami dekoracyjnymi o grubości do 4 mm, np. szkłem, płytami
ceramicznymi lub panelami drewnopochodnymi.
Drzwi wejściowe GRADARA przeznaczone są do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym, w hotelach, apartamentowcach oraz budynkach użyteczności publicznej.
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