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Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205
Woodstock, USA
Architekt: North River Architecture
Dealer: Harbrook Window and Door
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Ponieważ świat
wokół nas jest piękny.
Świat wokół nas jest przepiękny, a Twój dom zajmuje
w nim wyjątkowe miejsce. Będąc blisko natury, żyjesz
lepiej na co dzień. Wpuszczając do domu światło,
świeże powietrze i otwierając się na piękne widoki,
możesz w pełni cieszyć się tym, co natura ma Ci
do zaoferowania.
W firmie Centor wierzymy, że piękno natury powinno
być na wyciągnięcie ręki w zaciszu własnego domu.
Dla większego komfortu warto jednak móc chronić
się przed rażącym światłem czy owadami. Chcemy
umożliwić Ci prawdziwe życie blisko natury, bez
żadnych kompromisów.

Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205s
Trout Lake, USA
Architekt: Olson Kundig
Dealer: Glacier Window & Door
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Od 68 lat ciągle
podnosimy poprzeczkę
Firmę Centor założył w 1951 r. w Brisbane w Australii
Frank Spork, inżynier niemieckiego pochodzenia.
Przez trzy pokolenia firma Centor wypracowała sobie
reputację twórcy i producenta wiodących systemów
okien i drzwi w branży. W 1998 roku firma zaprojektowała
i opatentowała innowacyjne okucie, które po raz pierwszy
pozwoliło na zastosowanie drzwi harmonijkowych jako
drzwi zewnętrznych. To z kolei umożliwiło architektom
projektowanie domów, których mieszkańcy byliby
znacznie bliżej natury.
Po sukcesie technologii drzwi harmonijkowych
firma Centor opracowała kolejną nowość – wysuwane
moskitiery, które można zastosować w dużych otworach
drzwiowych i które obsługuje się bezwysiłkowo.
W 2013 r. Centor wypuścił na rynek wielokrotnie
nagradzane drzwi zintegrowane – pierwsze drzwi
tarasowe z ukrytym okuciem i wbudowanymi
moskitierami i roletami.
Dziś firma ma cztery fabryki na całym świecie, a nasze
produkty są dostępne w wielu krajach i umożliwiają
właścicielom otwarcie wnętrza domu na świat, kiedy
pozwala na to pogoda.

Frank Spork, założyciel Centor
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Bez kompromisów
Drzwi i okna Centor zaprojektowano po to, byś mógł na
co dzień doświadczać bliskości z naturą. Na podstawie
doświadczeń zebranych podczas opracowywania
najlepszego na świecie systemu okuć harmonijkowych
mogliśmy spojrzeć na drzwi i okna Centor kompleksowo,
a nie jak na zbiór pojedynczych komponentów takich jak
skrzydła, ościeżnica i okucie.
Wszystkie drzwi i okna Centor są malowane w ramach
opracowanego przez nas procesu, który zapewnia
najwyższą możliwą odporność na korozję. Profile
tworzące ościeżnicę i skrzydła malujemy po cięciu
i dopasowaniu, dzięki czemu farba równo pokrywa
wszystkie powierzchnie.
Dzięki szerokiej gamie drzwi i okien Centor możesz
stworzyć projekt idealnie dopasowany do twojego stylu
życia. Wybierz coś dla siebie spośród drzwi przesuwnych,
harmonijkowych, narożnych drzwi harmonijkowych bez
stałego słupka, drzwi dwuskrzydłowych lub pojedynczych,
w tym przesuwnych, harmonijkowych lub okien typu
fixed-lite.

Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205
Willamette Valley, USA
Architekt: Emerick Architects
Dealer: Pacific Rim Sash & Door
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Drzwi harmonijkowe Centor
W projekcie drzwi harmonijkowych Centor uwzględniono
ukryte okucia, by domownicy mogli cieszyć się pięknym
widokiem, nawet jeśli skrzydła drzwi są zamknięte.
Drzwi są lekkojezdne, otwierają się i zamykają za
dotknięciem palca.

Access AutoLatchTM
Najnowsze innowacyjne rozwiązanie Centor,
zasuwa Access AutoLatch™ to ukryty w skrzydle
uchwyt, który jest niewidoczny na pierwszy rzut oka
i z powodzeniem zastępuje tradycyjną klamkę. By
otworzyć drzwi od wewnątrz wystarczy podnieść
dźwignię, której lokalizację wskazuje oznaczenie na
skrzydle. Od zewnątrz skrzydła łatwo otworzyć przy
użyciu smukłego pionowego uchwytu.

Access AutolatchTM – dźwignia i oznaczenie
na skrzydle od strony wewnętrznej

AutoLatchTM
Zatrzask Centor AutoLatch™ pozwala jednym ruchem
i jedną ręką zamknąć i zaryglować skrzydła pośrednie.
Dostępny w wersji z kluczem lub bez klucza.
Access AutolatchTM – pionowy uchwyt od strony zewnętrznej

Ukryte zawiasy
Zawiasy w drzwiach harmonijkowych Centor zostały
ukryte w krawędzi drzwi. To rozwiązanie nie tylko
poprawia wrażenia estetyczne, ale też stanowi
dodatkowe zabezpieczenie drzwi i sprawia, że są
odporne na manipulacje i dodatkowo zabezpieczone.

Materiały i wykończenia wysokiej jakości
Zintegrowane drzwi harmonijkowe Centor są dostępne
w wersji z aluminium lub z okładziną z litego drewna
po wewnętrznej stronie, zależnie od tego, czy chcesz
ocieplić przestrzeń, czy nadać jej luksusowy wymiar.
Od zewnątrz drzwi wykonane są z trwałego i łatwego
w konserwacji aluminium.

Ukryte zawiasy

Pełna gama dostępnych za zamówienie drzwi
harmonijkowych Centor znajduje się na stronie
centor.com/pl.
Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205
Derbyshire, Anglia
Dealer: DGL
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Drzwi przesuwne Centor
Nasze przesuwne drzwi zintegrowane nie tylko są solidne,
ale też pozwalają skupić się na widokach za oknem,
bez masywnych ościeżnic czy nieharmonijnych skrzydeł
psujących widok.

Klamka po stronie wewnętrznej
Klamka drzwi przesuwnych Centor po stronie wewnętrznej
jest wykończona takim samym drewnem jak rama drzwi.
Klamka stanowi również blokadę dla moskitiery, dzięki
czemu zakrywa ona jedynie otwór drzwiowy, a nie ramę.

Klamka do przesuwania drzwi od wewnątrz

Konfiguracja skrzydeł
Skrzydła przesuwnych drzwi zintegrowanych Centor
możesz zamówić w wariancie o symetrycznych wymiarach
– zapewniając bardziej płynne przejście między wnętrzem
a terenem zewnętrznym – lub asymetrycznych, z większą
powierzchnią szklaną.

Wyrównane skrzydła
Skrzydło przesuwnych drzwi Centor zostało
zaprojektowane tak, by wyrównywało się do słupka
skrzydła stałego w pozycji otwartej i zamkniętej. Dzięki
temu widok na zewnątrz pozostaje niezakłócony.

Przesuwne skrzydło, które tworzy jedną linię ze słupkiem

Materiały i wykończenia wysokiej jakości
Przesuwne drzwi zintegrowane Centor są dostępne
w wersji z aluminium lub z okładziną z litego drewna po
wewnętrznej stronie, zależnie od tego, czy chcesz ocieplić
przestrzeń, czy nadać jej luksusowy wymiar. Na zewnątrz
użyto trwałego i łatwego w konserwacji aluminium.
Pełna gama dostępnych na zamówienie drzwi
przesuwnych Centor znajduje się na stronie
centor.com/pl.

Przesuwne drzwi zintegrowane serii 211
Sheffield, Anglia
Architekt: The Design Partnership
Dealer: DGL

12

Okna i drzwi zintegrowane Centor

Okna Centor
Okna Centor zapewniają jeszcze bardziej panoramiczny
widok na świat zewnętrzny. Korzystanie z nich to
prawdziwa przyjemność, a to dlatego, że przesuwają się
lekko i za dotknięciem palca. Możesz zamówić pojedyncze
okna lub dopasować do nich nasze nagradzane drzwi, by
zachować harmonijny styl wnętrza.

Fixed-lite
Otwórz swój dom na piękno wokół siebie, wybierając
okno Centor Fixed-lite. Lekka konstrukcja bez ościeżnicy
składa się z dużego przeszklenia i wbudowanych rolet,
które chronią mieszkańców przed rażącym światłem
i utratą prywatności. Tak jak w przypadku skrzydła
stałego w przesuwnych drzwiach zintegrowanych,
próg gładko łączy się z szybą na tej samej wysokości,
zapewniając niczym niezakłócony widok na zewnątrz.
Okno Fixed-lite może występować pojedynczo lub
w zestawie wielu szyb. Niezależnie od liczby szyb,
ich szerokość musi być identyczna.

Okna harmonijkowe i przesuwne
Nasze okna harmonijkowe i przesuwne mają ukryte okucia
i smukłe, symetryczne skrzydła pasujące do drzwi, dzięki
czemu twój dom wygląda pięknie i harmonijnie.

Materiały i wykończenia wysokiej jakości
Przesuwne drzwi zintegrowane Centor są dostępne
w wersji z aluminium lub z okładziną z litego drewna po
wewnętrznej stronie, zależnie od tego, czy chcesz ocieplić
przestrzeń, czy nadać jej luksusowy wymiar. Na zewnątrz
użyto trwałego i łatwego w konserwacji aluminium.
Pełna gama dostępnych na zamówienie okien Centor jest
dostępna na stronie centor.com/pl.

Zintegrowane okno Centor Fixed-lite 250
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Moskitiery i rolety do
drzwi zintegrowanych
Centor to pierwszy na świecie producent, który oferuje
innowacyjne moskitiery na drzwi oraz rolety zintegrowane
– wbudowane w ościeżnicę naszych harmonijkowych
lub przesuwnych drzwi zintegrowanych. To rozwiązanie
pozwala mieszkańcom domów cieszyć się domem
otwartym na otoczenie bez kompromisów wynikających
zwykle z dużych, otwartych przestrzeni – owadów,
intensywnego światła i utraty prywatności.

Moskitiery

Możliwe konfiguracje
By sprostać wszystkim wymaganiom, dostępne są
trzy warianty.
Wariant pojedynczy: pojedyncza moskitiera lub roleta,
wysuwana z ościeżnicy po lewej lub po prawej stronie
i rozciągająca się na całą szerokość otworu drzwiowego.
Połączenie moskitiery i rolety: połączenie obu przesłon,
po jednej po każdej ze stron, np. moskitiera po lewej,
a roleta po prawej.
Rolety rozpraszające światło

Wariant podwójny: dwie rolety lub dwie moskitiery (z tego
samego materiału), stykające się w dowolnym punkcie na
szerokości otworu drzwiowego.

Moskitiery
Wybierz jeden z dwóch rodzajów siatek na owady i ciesz
się świeżym powietrzem, jednocześnie blokując dostęp
owadom. Siatka moskitiery może również chronić przed
ostrym słońcem.

Rolety
Rolety Centor chowają się w ościeżnicy i są
dostępne w dwóch wariantach: rozpraszającym światło
i zaciemniającym. Do wyboru są dwa materiały w dużej
gamie kolorów.
Wbudowane rolety zaciemniające Centor poprawiają
również właściwości izolacyjne drzwi. Niezależne badania
wykazały poprawę współczynnika U o 17%.
Pełna gama wariantów moskitier i rolet zintegrowanych
Centor znajduje się na stronie centor.com/pl.

Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205
Surrey, Anglia
Architekt: Paul Davis
Dealer: Cedar Bifold
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Bezawaryjne działanie na lata
By Twój dom był jeszcze wygodniejszy niezależnie od
pory roku, szczegółowo badamy drzwi i okna Centor
w naszym laboratorium B+R i sprawdzamy, czy zdają
egzamin w codziennym użytkowaniu.
Zaawansowane technologicznie produkty Centor
poddajemy również badaniom w warunkach
atmosferycznych zgodnym ze standardami w branży.
Nasze drzwi uzyskują doskonałe wyniki we wszystkich
kategoriach. Właściwości termiczne drzwi zintegrowanych
Centor wywołują zachwyt wielu właścicieli domów
na całym świecie. Ostatnio dostaliśmy od Brada,
amerykańskiego artysty, zdjęcia i film z zamieci śnieżnej,
która pewnego dnia rozpętała się przed jego domem
w Trout Lake. „Drzwi sprawdzają się świetnie, nawet
w czasie huraganu. Mają dużo lepszą izolację termiczną
niż pozostałe drzwi i okna w domu”.
Wbudowane moskitiery i rolety Centor przechodzą
badania wytrzymałości technicznej i próby obciążeń.
Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoje drzwi
i okna Centor wytrzymają długie lata.

Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 205r
Trout Lake, USA
Architekt: Olson Kundig
Dealer: Glacier Window & Door
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Dopracowane na zamówienie
Założyciel Centor, Frank Spork, przybył do Australii
w latach 30. XX wieku jako imigrant z Niemiec. Powrót
firmy do Europy jest więc naturalną koleją rzeczy.
Drzwi i okna na wymiar marki Centor powstają w naszej
fabryce w Strykowie, w której priorytetem jest produkcja
zgodnie z najwyższymi standardami. By zapewnić
niezmiennie najwyższą jakość, doświadczony zespół
z Polski ściśle współpracuje z inżynierami i projektantami
z centrum rozwoju produktów w Australii.
Dbamy również o dokładny i sprawny montaż, by drzwi
i okna służyły Ci bezawaryjnie przez długie lata.

Fabryka Centor
Stryków, Polska
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Zapewniamy ci spokój ducha
Drzwi i okna Centor zaprojektowaliśmy dla wygody
i przyjemności użytkowników przez długie lata. Wszystkie
elementy objęte są gwarancją na użyte materiały i wady
fabryczne – okucia, ościeżnice i montaż skrzydeł objęte
są 10-letnią gwarancją, natomiast systemy moskitier
i rolet Centor – 5-letnią.
Aby dowiedzieć się więcej o gwarancji, wejdź na
centor.com/pl.

Harmonijkowe drzwi zintegrowane serii 405
Hrabstwo Durham, Anglia
Firma budowlana Potton
Dealer: Livingwood Windows & Doors
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