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* cena netto | ** cena brutto | *** Drzwi o szer. 100E dostępne w kolorach: złoty dąb, ciemny orzech, mahoń, wenge i dąb rustical
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rozmiar 80/90rozmiar 80/90

rozmiar 80/90

rozmiar 80/90

rozmiar 80/90rozmiar 80/90

Krokus • 899 zł* / 1105,77 zł** Mały Płomyk • 1299 zł* / 1597,77 zł** Płomyk • 1299 zł* / 1597,77 zł**

Andromeda • 2199 zł* / 2704,77 zł**Aries • 1749 zł* / 2151,27 zł**Lyra • 1399 zł* / 1720,77 zł**

Diament

Diament

DiamentDiament

Diament

Refleks

Refleks Refleks

Łezka na lustrze

Łezka
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**** całkowity koszt okuć - 5,15 zł netto
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rozmiar 80/90

Malwa • 1249 zł* / 1536,27 zł**

Diament

Trzy diamenty

Konstrukcja:
Skrzydło: wykonane w wersji przylgowej z uszczelką o grubości 55 mm, ocieplone wkładem ter-
moizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z bla-
chy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PVC. Dodatkowo powierzchnia skrzydła pokryta 
folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi). Ościeżnica: złożona z uszczelką, 
wykonana z blachy o strukturze drewna w kolorze skrzydła, próg aluminiowy. Ramka w kolorze 
skrzydła.

Wyposażenie w cenie drzwi
1. dwa zamki 3-bolcowe (na wkładkę patentową)
2. trzy bolce antywyważeniowe
3. trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
4. podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
5. próg aluminiowy ****
6. dwie wkładki patentowe 31x50 ****
7. klamka, szyld górny  **** 
- do wyboru klamki kolor nikiel, patyna (Lena, Hermes)

Opcje za dopłatą
- drzwi szer. 100 cm - 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 120 mm - 100,00 zł* / 123,00 zł**
- wizjer - 15,00 zł* / 18,45 zł**
- klamka antywłamaniowa Diva - 260,00 zł* / 319,80 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycz-
nych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem gwa-
rancji).

Kolory dostępne od ręki:

Klamka antywłamaniowa Diva

Lena Hermes

Kolory dostępne na zamówine:
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DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
(PŁYTKO I GŁĘBOKO TŁOCZONE)
Wykonywane na wymiar, cena poni-
żej dotyczy drzwi pełnych. Możliwość 
przeszklenia drzwi pod indywidualną 
wycenę.
1. CENA NETTO: od 2300 zł
Szerokość światła przejscia do 
1400 mm.
Skrzydło czynne 80-90, skrzydło bier-
ne pozostały wymiar.
2. CENA NETTO : od 2900 zł 
Szerokość światła przejścia 1401-
1800.
Skrzydło czynne 80-90 skrzydło bier-
ne pozostały wymiar
WYPOSAŻENIE:
- zamek dolny trzyryglowy 
- zamek górny trzyryglowy
- bolce antywyważeniowe 
- zawiasy trójdzielne Z5
- ościeżnica składana FD-25/21C 
w  kolorze skrzydła lub malowana 
proszkowo
Drzwi dwuskrzydłowe dostępne 
tylko pod zamówienie (czas reali-
zacji 4-6 tygodni) 

Drzwi dwuskrzydłowe • od 2300 zł* / 2829,00 zł**
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* cena netto | ** cena brutto | *** Drzwi o szer. 100E dostępne w kolorach: złoty dąb, ciemny orzech, mahoń, wenge i dąb rustical
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Kolory dostępne od ręki:

Kolory dostępne na zamówine:

Wirgo • 899 zł* / 1105,77 zł** Leo 1 • 1349 zł* / 1659,27 zł**

Apus • 1449 zł* / 1782,27 zł** Dorado • 1749 zł* / 2.151,27 zł**

Leo • 1349 zł* / 1659,27 zł**

Cetus • 1449 zł* / 1782,27 zł**

Diament

Refl eks

W2

Druk 
ceramiczny

W1

W1

Druk
ceramiczny

W2

Refl eks

Refl eks

rozmiar 80/90rozmiar 80/90 rozmiar 80/90

rozmiar 80/90rozmiar 80/90 rozmiar 80/90
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**** całkowity koszt okuć - 5,15 zł netto
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Konstrukcja:
Skrzydło: wykonane w wersji przylgowej z uszczelką o grubości 55 mm, ocieplone wkładem 
termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana 
z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PVC. Dodatkowo powierzchnia skrzydła 
pokryta folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).
Ościeżnica: złożona z uszczelką, wykonana z blachy o strukturze drewna w kolorze skrzydła, 
próg aluminiowy. Ramka w kolorze skrzydła.

Wyposażenie w cenie drzwi
1. dwa zamki 3-bolcowe (na wkładkę patentową)
2. trzy bolce antywyważeniowe
3. trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
4. podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
5. próg aluminiowy ****
6. dwie wkładki patentowe 31x50 ****
7. klamka, szyld górny  **** 
- do wyboru klamki kolor nikiel, patyna (Lena, Hermes)

Opcje za dopłatą
- drzwi szer. 100 cm - 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 120 mm - 100,00 zł* / 123,00 zł**
- wizjer - 15,00 zł* / 18,45 zł**
- klamka antywłamaniowa Diva - 260,00 zł* / 319,80 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosfe-
rycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem 
gwarancji).

Klamka antywłamaniowa Diva

Lena Hermes

rozmiar 80/90

Refl eks

W2

rozmiar 80/90

Karina • 1649 zł* / 2028,27 zł**

W1

Druk
ceramiczny

Refl eks

Refl eks Refl eks

W1 W2

rozmiar 80/90 rozmiar 80/90

Hydra • 1349 zł* / 1659,27 zł** Mensa • 1399 zł* / 1720,77 zł**

Pawo • 1399 zł* / 1720,77 zł**
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* cena netto | ** cena brutto | *** Drzwi o szer. 100E dostępne w kolorach: złoty dąb, ciemny orzech, mahoń, wenge i dąb rustical

Konstrukcja:
1. skrzydło drzwi z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,6 mm pokrytej lamina-

tem PVC z uszczelką
2. Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej o g. 1,2 mm pokrytej laminatem 

PVC w kolorze skrzydła z uszczelką
3. Wypełnienie ekologiczną płytą z polistyrenu spienionego o bardzo dobrych 

parametrach izolacyjno-akustycznych
4. zamek główny trzybolcowy
5. zamek dodatkowy trzybolcowy
6. kieszeń zamka
7. wzmocnienie zawiasu
8. 3 zawiasy Ø16
9. 3 bolce antywyważeniowe
10. regulacja zamka lub elektrozaczep

Minimalne wymiary otworów montażowych

ościeżnica asymetryczna ościeżnica narożna ościeżnica symetryczna

80E 884 x 2065 mm 847 x 2046 mm 915 x 2080 mm

90E 984 x 2065 mm 947 x 2046 mm 1015 x 2080 mm

100E 1084 x 2065 mm 1047 x 2046 mm 1115 x 2080 mm

Wyposażenie standardowe w cenie drzwi
• skrzydło drzwi z uszczelką
• ościeżnica w kolorze skrzydła z uszczelką
• kpl. zamków
• 3 bolce antywyważeniowe
• 3 zawiasy trójdzielne
•  regulacja zamka
•  próg nierdzewny
•  klamka NIAGARA - AXA
• kpl. wkładek „system jednego klucza” 30x50

rozmiar 80/90

drzwi o szer. 100cm za dopłatą 300zł*/369zł**

rozmiar 80/90 rozmiar 80/90

rozmiar 80/90

Pod zamówienie (czas realizacji około 2 tygodnie)

Dostępne kolory

Modern Silver 91-58 • 1879 zł*/2311,17 zł**

Modern Silver 91-43 • 1879 zł*/2311,17 zł**Modern Silver 91-39 • 2094 zł*/2575,62 zł** Modern Silver 91-15 • 1879 zł*/2311,17 zł**

biały

antracyt

wenge

winchester

antracyt molet

złoty dąb

orzech brazylijski

machoń

orzech ciemny
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**** całkowity koszt okuć - 5,15 zł netto

Konstrukcja:
Skrzydło: wykonane w wersji przylgowej z uszczelką o grubości 55 mm, ocieplone wkładem 
termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana 
z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PVC. Dodatkowo powierzchnia skrzydła 
pokryta folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).
Ościeżnica: złożona z uszczelką, wykonana z blachy o strukturze drewna w kolorze skrzydła, 
próg aluminiowy. Ramka w kolorze skrzydła.

Wyposażenie w cenie drzwi
1. dwa zamki 3-bolcowe (na wkładkę patentową)
2. trzy bolce antywyważeniowe
3. trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
4. podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
5. próg aluminiowy ****
6. dwie wkładki patentowe 31x50  ****
7. klamka, szyld górny  **** 
- do wyboru klamki kolor nikiel, patyna (Lena, Hermes)

Opcje za dopłatą
- drzwi szer. 100 cm - 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 120 mm - 100,00 zł* / 123,00 zł**
- wizjer - 15,00 zł* / 18,45 zł**
- klamka antywłamaniowa Diva - 260,00 zł* / 319,80 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosfe-
rycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem 
gwarancji).

Kolory dostępne od ręki:

Klamka antywłamaniowa Diva

Lena Hermes

Kolory dostępne na zamówine:
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rozmiar 80/90 rozmiar 80/90rozmiar 80/90
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Grus • 1640 zł* / 2017,20 zł** Orion • 1870 zł* / 2300,10 zł**Crater • 1870 zł* / 2300,10 zł**



* cena netto | ** cena brutto | *** Dostępne za dopłatą | Drzwi o szer.100 dostępne w kolorach:złoty dąb, orzech ciemny, venge, antracyt

KONSTRUKCJA
Skrzydło wykonane w wersji przylgowej o grubości 40 mm ocieplone wkładem 
termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnętrzna powierzchnia skrzy-
dła wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej. Ościeżnica spawa-
na narożna, malowana farbą proszkową.
WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
1. zamek dolny 
2. trzy zawiasy czopowe - wkręcane

OPCJE ZA DOPŁATĄ
- drzwi szer. 100 cm - 100,00 zł* / 123,00 zł**
- drzwi szer. 110 cm - 250,00 zł* / 307,50 zł** - dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 160 mm - 100,00 zł* / 123,00 zł**
- próg (rozmiar 80, 90) 35,00 zł* / 43,05 zł**
- próg (rozmiar 100) 45,00 zł* / 55,35 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynni-
ków atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to 
bezwzględnym warunkiem gwarancji).

Partner 
Handlowy

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny z zastrzeżeniem prawa do zmian. 

Drzwi techniczne • 420 zł* / 516,60 zł**

rozmiar 80/90/100***


