
ALPE Active 

Drzwi stalowe
higieniczne



Drzwi i akcesoria drzwiowe bardzo często są siedliskiem 

bakterii, które wymieniane są pomiędzy użytkownikami. 

Rozwiązania ALPE Active pozwoli Ci skutecznie ograniczyć 

ich rozprzestrzenianie.

IGP-DURA®care

ALPE Active

Dlaczego ALPE Active?

Działanie antymikrobiologiczne srebra jest znane od wielu 

wieków. Logiczną konsekwencją jest więc wykorzystanie tych 

szczególnych własności również do ochrony powierzchni 

drzwiowych. 

W celu uzyskania długotrwałej ochrony antymikrobiologicznej serię ALPE Active pokrywamy farbami 

proszkowymi IGP-DURA®care. Dzięki specjalnej kombinacji substancji czynnych z jonami srebra 

eliminujemy wzrost bakterii i grzybów. To wdrożenie pozwala zapobiegać silnemu rozmnażaniu się 

drobnoustrojów pomiędzy cyklami czyszczenia i utrzymywać niski poziom ich zalążków przez długi czas.

Technologia  utrzymuje się w produkcie przez cały okres jego użytkowania, zapewniając nieprzerwane 

i długotrwałe działanie. W zależności od warunków otoczenia można uzyskać powierzchnie

IGP-DURA®care z ochroną antymikrobiologiczną na wiele lat.

ASSA ABLOY Mercor Doors to nie tylko rozwiązania 

przeciwpożarowe. Do naszej rozbudowanej oferty  

dołączyliśmy serię ALPE Active. To drzwi ze 

specjalną powłoką antybakteryjną i okuciami z serii 

ABLOY Active. Ich zastosowanie pozwala znacznie 

ograniczyć rozprzestrzenianie się pospolitych 

bakterii. Potencjalne obszary zastosowań naszych 

produktów to nie tylko obiekty o wymaganej 

sterylności, ale również szpitale, przychodnie, 

laboratoria, biura, hotele, czy galerie handlowe. 

Zadbajmy wspólnie o siebie i nasze 

bezpieczeństwo!

Abloy® Active W przypadku drzwi głównym nośnikiem bakterii są okucia. 

Dlatego rozwiązanie ALPE Active wyposażyliśmy w klamki 

antybakteryjne Abloy® Active.

Rozwiązanie ABLOY® ACTIVE skutecznie zwalcza bakterie przenoszone tą 

drogą przy pomocy technologii aktywnego srebra. Dzięki szerokiej gamie 

kolorów oraz antybakteryjnej powłoce ACTIVE możliwe jest zapewnienie nie 

tylko higienicznego, ale i estetycznie spójnego otoczenia. Specjalna powłoka 

klamek przy zastosowaniu w stosownym środowisku może zniszczyć 99% 

pospolitych bakterii* i może bezpośrednio przełożyć się na higieniczność 

i bezpieczeństwo w otoczeniu. (*Potwierdzone przez BioCote)



 Wykończenie: malowanie proszkowe na dowolny RAL.

 Dymoszczelność – klasa S   i S    (wg PN-EN 13501-2:2016). 

 Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0326 wydanie 2. 

 Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: Nr 020-UWB-2273/W.  

 Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych 

o gr. 0,75 lub 1,25 mm.

 Wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 

 Ościeżnica narożna, obejmująca lub wewnętrzna z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm. 

 Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 

 Drzwi przylgowe (3-stronna przylga). 

 Malowanie proszkowe w kolorach RAL. 

 Wytrzymałość mechaniczna – klasa 4 (PN-EN1192:2001). 

 Trwałość mechaniczna – klasa 6 (PN-EN 12400:2004). 
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Charakterystyka
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więcej na stronie internetowej:

www.mercordoors.com 



ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, bud. 2A

80-387 Gdańsk

tel. +48 58 732 63 00

fax. +48 58 732 63 02

www.mercordoors.com
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