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Okleiny

Dostępność oklein zależy od kolekcji!

Szeroki wybór kolorystyki oklein gwarancją 
idealnie dopasowanego wnętrza!

Bergen Biały Biały
styl

Orzech
rustykalny

Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Dąb Jesion szary Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Top Decor

Okleina Top Decor doskonale odwzorowuje strukturę drewna dzięki zachowaniu naturalnego usłojenia, ponadto 
oferuje szeroki wybór kolorystyczny, który zapewni Państwu idealne wnętrze!

Pro Line

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Grafit PRO Biały mat
PRO

Okleina Pro Line charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i odpornością 
na ścieranie przy czym jej struktura nadal idealnie naśladuje drewno.

CPL

Dąb
classic

Dąb
modern

Jesion
modern

Biały
modern

Orzech
modern

Laminat CPL to jeszcze większa odporność mechaniczna w nowoczesnych 
kolorach.
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Jak obliczyć cenę drzwi?

Cena skrzydła Cena ościeżnicy Cena okuć Cena drzwi

Na cenę kompletnych drzwi składają się: cena skrzydła, cena wybranej ościeżnicy oraz cena wybranych okuć

Przedstawiamy drzwi ramiakowe
przylgowe

A

A

B

B

C

C

D

D

Konstrukcja ramowa
Jak sama nazwa wskazuje, skrzydło ramowe zbudowane jest na 
konstrukcji przypominającej ramę, składającą się z dwóch pozio-
mych i dwóch pionowych ramiaków wykonanych z pełnej płyty 
MDF

Brak listwy przyszybowej
Specjalna konstrukcja pozwoliła nam na wyeliminowanie listwy 
przyszybowej i poprawę wyglądu drzwi

Okleinowanie bez łączeń na krawędziach
Łączenia okleiny są niewidoczne, co zwiększa trwałość drzwi i pod-
nosi ich jakość. Przez lata okleina będzie wyglądała bardzo dobrze

System przylgowy
Dzięki specjalnym wycięciom na krawędzi skrzydła - jego część 
chowa się w ościeżnicy, a część na nią nachodzi

Satynowe szyby
Satynowe szyby decormat o grubości 4 mm zapewniają dopływ 
światła przy równoległym zachowaniu prywatności

Wyposażenie

Trzy solidne srebrne zawiasy dwuczopowe pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

Uszczelka w ościeżnicyUszczelka w ościeżnicy

W drzwiach instalujemy zamek zapadkowy zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane są: 
zamek na klucz, zamek WC lub WB

Do wyboru wysokiej jakości okleina Top Decor lub okleina Pro Line o podwyższonych właściwościach
ścieralności
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Przedstawiamy drzwi ramiakowe
bezprzylgowe

Satynowe szyby
Satynowe szyby decormat o grubości 4 mm zapewniają dopływ 
światła przy równoległym zachowaniu prywatności

A

A

B

B

C

C

D

D

Konstrukcja ramowa
Jak sama nazwa wskazuje, skrzydło ramowe zbudowane jest na 
konstrukcji przypominającej ramę, składającą się z dwóch pozio-
mych i dwóch pionowych ramiaków wykonanych z pełnej płyty 
MDF

Brak listwy przyszybowej
Specjalna konstrukcja pozwoliła nam na wyeliminowanie listwy 
przyszybowej i poprawę wyglądu drzwi

Okleinowanie bez łączeń na krawędziach
Łączenia okleiny są niewidoczne, co zwiększa trwałość drzwi i pod-
nosi ich jakość. Przez lata okleina będzie wyglądała bardzo dobrze

System bezprzylgowy
W przeciwieństwie do drzwi przylgowych, wersja bezprzylgowa 
nie posiada charakterystycznego wcięcia w krawędzi co sprawia, 
że po zamknięciu całe skrzydło chowa się w ościeżnicy

Wyposażenie

Trzy solidne srebrne wpuszczane zawiasy pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

Uszczelka w ościeżnicyUszczelka w ościeżnicy

W drzwiach instalujemy zamek magnetyczny zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane 
są: zamek na klucz, zamek WC lub WB

Do wyboru wysokiej jakości okleina Top Decor lub okleina Pro Line o podwyższonych właściwościach
ścieralności

Na zdjęciu wpuszczane zawiasy 
drzwi bezprzylgowych

Na zdjęciu zamek magnetyczny 
drzwi bezprzylgowych
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Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Chester

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Chester Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 530,00 zł 651,90 zł

Okleina PRO LINE 610,00 zł 750,30 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Chester 00 kolor sonoma

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dąb Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Chester
00

Chester
01

Chester
03

Chester
05

Chester
04

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Hone

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Hone Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 525,00 zł 645,75 zł

Okleina PRO LINE 604,00 zł 742,92 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Hone 00 kolor orzech rustykalny

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dąb Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Hone
00

Hone
01

Hone
02

Hone
06

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Martis

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Martis Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 525,00 zł 645,75 zł

Okleina PRO LINE 604,00 zł 742,92 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

Czarne szklenie - dopłata 40,00 zł 49,20 zł
1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Martis 00 kolor biały

Okleiny

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Martis
00

Martis
01

Martis
05

Skrzydło Martis wyposażone jest w standardzie w satynową 
szybę decormat. Szyby czarne dostępne za dopłatą zgodnie z 
tabelą opcji dodatkowych.
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Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Moretta

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Moretta Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 525,00 zł 645,75 zł

Okleina PRO LINE 604,00 zł 742,92 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Moretta 00 kolor jesion szary

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dąb Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Moretta
00

Moretta
01

Moretta
02

Moretta
03

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Fermo

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Fermo Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 525,00 zł 645,75 zł

Okleina PRO LINE 604,00 zł 742,92 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Fermo 01 kolor biały styl

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Fermo
00

Fermo
01

Fermo
04

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Campania

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Campania Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 552,00 zł 678,96 zł

Okleina PRO LINE 634,00 zł 779,82 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Campania 01 kolor jesion szary

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Campania
00

Campania
04

Campania
01

Campania
06

Campania
02

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.

Panel poprzeczny ze skosami.
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Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Teramo

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Teramo Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 621,00 zł 763,83 zł

Okleina PRO LINE 715,00 zł 879,45 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Model na zdjęciu: Teramo 00 kolor grafit PRO

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

Czarne szklenie - dopłata 40,00 zł 49,20 zł
1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.
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Teramo
00

Teramo
01

Teramo 
02

Skrzydło Teramo wyposażone jest w standardzie w satynową 
szybę decormat. Szyby czarne dostępne za dopłatą zgodnie z 
tabelą opcji dodatkowych.
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Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Empoli

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Empoli Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 525,00 zł 645,75 zł

Okleina PRO LINE 604,00 zł 742,92 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Empoli 00 kolor dąb PRO

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Empoli
00

Empoli
01

Empoli
02

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Grafit PRO

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Arezzo 

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Arezzo Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 520,00 zł 639,60 zł

Okleina PRO LINE 598,00 zł 735,54 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Arezzo 00 i 01 kolor jesion PRO

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Arezzo
00

Arezzo
01

Arezzo
02

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Siena

Drzwi ramiakowe w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Siena Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 493,00 zł 606,39 zł

Okleina PRO LINE 567,00 zł 697,41 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 4.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Siena 00 kolor orzech catania

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina PRO LINE

Jesion PRO Orzech PRO Dąb PRO Biały mat 
PRO

Dąb

Jesion Sonoma Orzech
catania

Grafit

Biały
styl

Bergen Biały Dąb
tyrolski

Orzech
rustykalny

Jesion
szary

Grafit PRO

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Siena
00

Siena
01

Siena
02

Drzwi wewnętrzne dostępne są także w systemie przesuwnym, 
który w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 40.
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Ościeżnica
W standardzie do wyboru dostępna w kolorze RAL 9003 (biały) lub 
w okleinie Top Decor w kolorze biały
Pełna kolorystyka RAL dostępna na stronie 31

Lakier Premium
Wykorzystywany do natryskowego malowania lakier to gwarancja 
doskonale zabezpieczonej powierzchni drzwi. Nadaje im ciepłego 
wyglądu i miękkości w dotyku.
W standardzie dostępny w kolorze RAL 9003 (biały).
Pełna kolorystyka RAL dostępna na stronie 31

System przylgowy
Dzięki specjalnym wycięciom na krawędzi skrzydła - jego część 
chowa się w ościeżnicy, a część na nią nachodzi

Jak obliczyć cenę drzwi?

Cena skrzydła Cena ościeżnicy Cena okuć Cena drzwi

Na cenę kompletnych drzwi składają się: cena skrzydła, cena wybranej ościeżnicy oraz cena wybranych okuć

Przedstawiamy drzwi płytowe
lakierowane, przylgowe

A

A

B

B

C

C

Wyposażenie

Trzy solidne srebrne zawiasy dwuczopowe pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

W drzwiach instalujemy zamek zapadkowy zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane są: 
zamek na klucz, zamek WC lub WB

Uszczelka w ościeżnicy

Konstrukcja płytowa
Drzwi płytowe zbudowane są na konstrukcji ramiaka MDF okryte-
go z dwóch stron płytami HDF. Pusta przestrzeń między płytami 
wypełniona jest „plastrem miodu”. Dostępne również z wypełnie-
niem Homalight zapewniające dodatkowe wzmocnienie i wygłu-
szenie
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Ościeżnica
W standardzie do wyboru dostępna w kolorze RAL 9003 (biały) lub 
w okleinie Top Decor w kolorze biały
Pełna kolorystyka RAL dostępna na stronie 31

Lakier Premium
Wykorzystywany do natryskowego malowania lakier to gwarancja 
doskonale zabezpieczonej powierzchni drzwi. Nadaje im ciepłego 
wyglądu i miękkości w dotyku.
W standardzie dostępny w kolorze RAL 9003 (biały).
Pełna kolorystyka RAL dostępna na stronie 31

System bezprzylgowy
W przeciwieństwie do drzwi przylgowych, wersja bezprzylgowa 
nie posiada charakterystycznego wcięcia w krawędzi co sprawia, 
że po zamknięciu całe skrzydło chowa się w ościeżnicy

lakierowane, bezprzylgowe

A

A

B

B

C

C

Wyposażenie

Trzy solidne srebrne wpuszczane zawiasy pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

W drzwiach instalujemy zamek magnetyczny zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane 
są: zamek na klucz, zamek WC lub WB

Uszczelka w ościeżnicy

Przedstawiamy drzwi płytowe

Konstrukcja płytowa
Drzwi płytowe zbudowane są na konstrukcji ramiaka MDF okryte-
go z dwóch stron płytami HDF. Pusta przestrzeń między płytami 
wypełniona jest „plastrem miodu”. Dostępne również z wypełnie-
niem Homalight zapewniające dodatkowe wzmocnienie i wygłu-
szenie

Na zdjęciu wpuszczane zawiasy 
drzwi bezprzylgowych

Na zdjęciu zamek magnetyczny 
drzwi bezprzylgowych
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Dopasuj ościeżnicę RAL 9003 Biały lub okleina Top Decor Biały

• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Drzwi płytowe lakierowane w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Cennik
Skrzydło z serii Lako Cena netto Cena brutto
Lako 00 520,00 zł 639,60 zł

Lako 01 570,00 zł 701,10 zł

Lako 02 570,00 zł 701,10 zł

Lako 03 570,00 zł 701,10 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 26.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 26.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

Wypełnienie Homalight 120,00 zł 147,60 zł

Model na zdjęciu: Lako 01 kolor RAL 9001

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB

Lako

Wykorzystywany do natryskowego malowania lakier premium
to gwarancja doskonale zabezpieczonej powierzchni drzwi, a 
ponadto nadaje im ciepłego wyglądu i miękkości w dotyku.
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Lako
00

Lako
01

Lako
02

Lako
03

Wszystkie modele lakierowane dostępne są w standardzie w
kolorze RAL 9003 (biały).
Pełna kolorystyka RAL dostępna na stronie 31.
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Dopasuj ościeżnicę RAL 9003 Biały lub okleina Top Decor Biały

• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Lako

Drzwi płytowe lakierowane w systemie przylgowym i bezprzylgowym.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 26.

Model na zdjęciu: Lako 05 kolor RAL 5014

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB

Cennik
Skrzydło z serii Lako Cena netto Cena brutto
Lako 05 690,00 zł 848,70 zł

Lako 06 690,00 zł 848,70 zł

Lako 07 690,00 zł 848,70 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 26.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

Wypełnienie Homalight 120,00 zł 147,60 zł

Wykorzystywany do natryskowego malowania lakier premium
to gwarancja doskonale zabezpieczonej powierzchni drzwi, a 
ponadto nadaje im ciepłego wyglądu i miękkości w dotyku.
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Dostępna kolorystyka*

Lako
05

Lako
06

Lako
07

Wszystkie modele lakierowane dostępne są w standardzie w
kolorze RAL 9003 (biały).
Pełna kolorystyka RAL dostępna poniżej.

Standard RAL 9003 
(biały) Numer RAL Dopłata do 

skrzydła
Dopłata do 
ościeżnicy

Grupa I 1013, 1014, 1015, 7004, 7032, 7035, 7038, 7040, 7044, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016
190,00 zł netto
233,70 zł brutto 15%

Grupa II 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1020, 1024, 3009, 3012, 3015, 3034, 5012, 5014, 5015, 5018, 
6021, 6027, 6034, 7000, 7002, 7003, 7005, 7006, 7009, 7023, 7030, 7031, 7034, 7036, 7037, 
7039, 7042, 7045, 7046, 8002, 8017, 8024, 8025, 9011

280,00 zł netto
344,40 zł brutto 20%

Grupa III 1003, 1004, 1005, 1012, 1017, 1034, 3000, 3014, 3017, 3018, 3022, 4001, 4002, 4003, 4005, 
4006, 4008, 4009, 4010, 5000, 5001, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5011, 5013, 
5017, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 6000, 6003, 6006, 6010, 6011, 6012, 6014, 6015, 6016, 
6017, 6020, 6022, 6024, 6026, 6028, 6032, 6033, 7008, 7013, 7024, 7026, 8000, 8001, 
8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8014, 8019, 8022, 8023, 9005, 9017

350,00 zł netto
430,50 zł brutto 25%

Grupa IV 1006, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3013, 3016, 3020, 3027, 
3031, 4004, 4007, 5004, 6001, 6002, 6004, 6007, 6009, 6018, 6025, 7016, 8012

390,00 zł netto
479,70 zł brutto 35%

* Minimalna ilość dla zamówienia w kolorystyce niestandardowej (innej niż RAL 9003 biały) to 3 sztuki.
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Przedstawiamy drzwi płytowe
foliowane

A

A

B

B

C

C

D

D

Konstrukcja płytowa
Drzwi płytowe zbudowane są na konstrukcji ramiaka MDF okryte-
go z dwóch stron płytami HDF. Pusta przestrzeń między płytami 
wypełniona jest „plastrem miodu”

Okleinowanie bez łączeń na krawędziach
Łączenia okleiny są niewidoczne, co zwiększa trwałość drzwi i pod-
nosi ich jakość. Przez lata okleina będzie wyglądała bardzo dobrze

Systemy przylgowy
Dzięki specjalnym wycięciom na krawędzi skrzydła - jego część 
chowa się w ościeżnicy, a część na nią nachodzi

Wyposażenie

Solidne z zawiasy dwuczopowe pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

Uszczelka w ościeżnicyUszczelka w ościeżnicy

W drzwiach instalujemy zamek zapadkowy zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane są: 
zamek na klucz, zamek WC lub WB

Do wyboru wysokiej jakości okleina Top Decor lub laminat CPL

ko
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a 
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n 
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er
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Jak obliczyć cenę drzwi?

Cena skrzydła Cena ościeżnicy Cena okuć Cena drzwi

Na cenę kompletnych drzwi składają się: cena skrzydła, cena wybranej ościeżnicy oraz cena wybranych okuć

Na zdjęciu wypełnienie skrzydła 
„plaster miodu”
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Sonoma Biały Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Orzech
rustykalny

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• system przesuwny naścienny....................................................str.40

• okucia.......................................................................................str.42

Classico

Drzwi płytowe foliowane w systemie przylgowym.

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina CPL

Cennik
Skrzydło z serii Classico Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 231,00 zł 284,13 zł

Okleina CPL 254,00 zł 312,42 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 32.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 32.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą
Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Kratka wentylacyjna 30,00 zł 36,90 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł

Skrzydło przesuwne - dopłata1 150,00 zł 184,50 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

1 W cenę wliczony jest pochwyt owalny.

Model na zdjęciu: Classico kolor jesion modern

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB

Dąb
classic

Dąb
modern

Jesion
modern

Biały
modern

Orzech
modern
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Jak obliczyć cenę drzwi?

Cena skrzydła Cena ościeżnicy Cena okuć Cena drzwi

Na cenę kompletnych drzwi składają się: cena skrzydła, cena wybranej ościeżnicy oraz cena wybranych okuć

Przedstawiamy drzwi płytowe
foliowane wzmocnione

A

A

B

B

C

C

D

D

Wyposażenie

Solidne srebrne zawiasy dwuczopowe pozwalające na płynną regulację w dwóch płaszczyznach

Uszczelka w ościeżnicyUszczelka w ościeżnicy

W drzwiach instalujemy zamek zapadkowy zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane są: 
zamek na klucz, zamek WC lub WB

Do wyboru wysokiej jakości okleina Top Decor lub dodatkowo wzmacniana okleina CPL

Konstrukcja płytowa
Drzwi płytowe zbudowane są na konstrukcji ramiaka MDF okryte-
go z dwóch stron płytami HDF. Pusta przestrzeń między płytami 
wypełniona jest płytą LDF co zapewnia zwiększoną wytrzymałość

Okleinowanie bez łączeń na krawędziach
Łączenia okleiny są niewidoczne, co zwiększa trwałość drzwi i pod-
nosi ich jakość. Przez lata okleina będzie wyglądała bardzo dobrze

Systemy przylgowy i bezprzylgowy
Drzwi płytowe występują zarówno w systemach przylgowych jak 
i bezprzylgowych

ko
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Nazwa produktu lub 
usługi

Cena netto Cena brutto

Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł

Kratka wentylacyjna 30,00 zł 36,90 zł

Osłonki na zawiasy kolor srebrny lub czarny 30,00 zł 36,90 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu 
na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Wzmocnienie pod
samozamykacz 70,00 zł 86,10 zł

Samozamykacz 190,00 zł 233,70 zł
*Drzwi o szerokości „100” -
dopłata 90,00 zł 110,70 zł

Kopniak blacha ze stali nierdzewnej 175,00 zł 215,25 zł

Dopasuj ościeżnicę
• ościeżnica prosta, przylgowa....................................................str.36

• listwa opaskowa.......................................................................str.36

• ościeżnica regulowana, bezprzylgowa, opaska 8 cm.................str.37

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 6 cm......................str.38

• ościeżnica regulowana, przylgowa, opaska 8 cm......................str.39

Inne rozwiązania
• tunel regulowany......................................................................str.38

• okucia.......................................................................................str.42

Dostępne szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”*

Meglio

Drzwi płytowe foliowane wzmocnione w systemie przylgowym.

Okleiny
Okleina TOP DECOR Okleina CPL

Dąb
classic

Dąb
modern

Jesion
modern

Biały
modern

Orzech
modern

Cennik
Skrzydło z serii Meglio Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 334,00 zł 410,82 zł

Okleina CPL 367,00 zł 451,41 zł
Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane w tabelce są cenami za skrzydło. Więcej informacji na stronie 34.

Konstrukcja i wyposażenie
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 34.

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą

Model na zdjęciu: Meglio kolor dąb wiosenny

Sonoma Biały Dąb
tyrolski

Dąb
wiosenny

Orzech
rustykalny

Dostępne zamki
• zamek klucz

• zamek WC

• zamek WB
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Ościeżnice proste, przylgowe
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Tabela wymiarów
Rozmiar drzwi Całkowita

szerokość
skrzydła
Wymiar A

Szerokość
skrzydła
bez przylgi
Wymiar B

Szerokość
w świetle
ościeżnicy
Wymiar C

Szerokość
w świetle ościeżnicy 
z przylgą
Wymiar D

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy
Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu w ścianie
Wymiar F

„60” 644 mm 618 mm 600 mm 626 mm 688 mm 718 mm

„70” 744 mm 718 mm 700 mm 726 mm 788 mm 818 mm

„80” 844 mm 818 mm 800 mm 826 mm 888 mm 918 mm

„90” 944 mm 918 mm 900 mm 926 mm 988 mm 1018 mm

„100” 1044 mm 1018 mm 1000 mm 1026 mm 1088 mm 1118 mm

Cennik
Ościeżnica prosta Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 180,00 zł 221,40 zł

Okleina CPL 195,00 zł 239,85 zł

Okleina PRO LINE 205,00 zł 252,15 zł

Lakierowana kolor RAL 9003 (biały) 380,00 zł 467,40 zł

Listwa opaskowa Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 52,00 zł 63,96 zł
Okleina CPL 56,00 zł 68,88 zł

Okleina PRO LINE 59,00 zł 72,57 zł

Lakierowana kolor RAL 9003 (biały) 148,00 zł 182,04 zł

Ćwierćwałek Cena netto Cena brutto
Okleina TOP DECOR 30,00 zł 36,90 zł

Okleina CPL 33,00 zł 40,59 zł

Okleina PRO LINE 35,00 zł 43,05 zł

Lakierowany kolor RAL 9003 (biały) 130,00 zł 159,90 zł

60

8

Listwa opaskowa

Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej, 
ościeżnica zostanie dostarczona w standardzie w okleinie Top 
Decor.

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm
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Ościeżnice regulowane, bezprzylgowe 
784/884/984/1084/1184

602/702/802/902/1002
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Tabela wymiarów
Rozmiar drzwi Całkowita

szerokość
skrzydła
Wymiar A

Szerokość
w świetle
ościeżnicy
Wymiar B

Szerokość
w świetle ościeżnicy 
z przylgą
Wymiar C

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy
Wymiar D

Zalecana
szerokość
otworu w ścianie
Wymiar E

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy z opaską
Wymiar F

„60” 618 mm 602 mm 624 mm 646 mm 680 mm 784 mm

„70” 718 mm 702 mm 724 mm 746 mm 780 mm 884 mm

„80” 818 mm 802 mm 824 mm 846 mm 880 mm 984 mm

„90” 918 mm 902 mm 924 mm 946 mm 980 mm 1084 mm

„100” 1018 mm 1002 mm 1024 mm 1046mm 1080 mm 1184 mm

Cennik ościeżnic bezprzylgowych
Nazwa Zakres

regulacji
Top Decor

Cena netto/brutto
CPL

Cena netto/brutto
Pro Line

Cena netto/brutto
Lakierowana*

Cena netto/brutto
OPB1 96-116 mm 736,00 zł / 905,28 zł 805,00 zł / 990,15 zł 838,00 zł / 1034,74 zł 935,00 zł / 1150,05 zł

OPB2 116-156 mm 762,00 zł / 937,26 zł 833,00 zł / 1024,59 zł 869,00 zł / 1068,87 zł 962,00 zł / 1183,26 zł

OPB3 156-196 mm 794,00 zł / 976,62 zł 867,00 zł / 1066,41 zł 905,00 zł / 1113,15 zł 993,00 zł / 1221,39 zł

OPB4 196-236 mm 820,00 zł / 1008,60 zł 896,00 zł / 1102,08 zł 935,00 zł / 1150,05 zł 1020,00 zł / 1254,60 zł

OPB5 236-276 mm 845,00 zł / 1039,35 zł 925,00 zł / 1137,75 zł 965,00 zł / 1186,95 zł 1046,00 zł / 1286,58 zł

OPB6 276-316 mm 898,00 zł / 1104,54 zł 983,00 zł / 1209,09 zł 1025,00 zł / 1260,75 zł 1098,00 zł / 1350,54 zł

OPB7 316-356 mm 950,00 zł / 1168,50 zł 1040,00 zł / 1279,20 zł 1085,00 zł / 1334,55 zł 1150,00 zł / 1414,50 zł

OPB8 356-396 mm 971,00 zł / 1194,33 zł 1063,00 zł / 1307,49 zł 1110,00 zł / 1365,30 zł 1171,00 zł / 1440,33 zł

OPB9 396-436 mm 1010,00 zł / 1242,30 zł 1103,00 zł / 1356,69 zł 1150,00 zł / 1414,50 zł 1208,00 zł / 1485,84 zł

OPB10 436-476 mm 1086,00 zł / 1335,78 zł 1190,00 zł / 1463,70 zł 1240,00 zł / 1525,20 zł 1287,00 zł / 1583,01 zł

OPB11 476-516 mm 1201,00 zł / 1477,23 zł 1315,00 zł  / 1617,45 zł 1372,00 zł / 1687,56 zł 1401,00 zł / 1723,23 zł

Uwaga! Zamontowanie ościeżnicy bezprzylgo-
wej wymaga wykonania dodatkowych 3 otwo-
rów w ścianie, celem zabudowy osłon zawiasów 
chowanych w ościeżnicy.

OPB - ościeżnica bezprzylgowa z opaską 8 cm. Na zamówieniu wpisujemy 
OPB oraz numer modelu odpowiadający grubości ściany.

* kolor RAL 9003 (biały)

Opaska 8 cm

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm
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Tabela wymiarów
Rozmiar drzwi Całkowita

szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość
skrzydła
bez przylgi

Wymiar B

Szerokość
w świetle
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość
w świetle ościeżni-
cy z przylgą

Wymiar D

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu w ścianie

Wymiar F

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy z 
opaską
Wymiar G

„60” 644 mm 618 mm 602 mm 624 mm 644 mm 684 mm 744 mm

„70” 744 mm 718 mm 702 mm 724 mm 744 mm 784 mm 844 mm

„80” 844 mm 818 mm 802 mm 824 mm 844 mm 884 mm 944 mm

„90” 944 mm 918 mm 902 mm 924 mm 944 mm 984 mm 1044 mm

„100” 1044 mm 1018 mm 1002 mm 1024 mm 1044 mm 1084 mm 1144 mm

Ościeżnice i tunele* regulowane, 
Opaska
 6 cm
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Cennik ościeżnic i tuneli z opaskami 6 cm

Nazwa Zakres
regulacji

Top Decor
Cena netto/brutto

CPL
Cena netto/brutto

Pro Line
Cena netto/brutto

Lakierowana*
Cena netto/brutto

OR1/TR1 80-100 mm 335,00 zł / 412,05 zł 369,00 zł / 453,87 zł 385,00 zł / 473,55 zł 535,00 zł / 658,05 zł

OR2/TR2 100-140 mm 356,00 zł / 437,88 zł 392,00 zł / 482,16 zł 409,00 zł / 503,07 zł 556,00 zł / 683,88 zł

OR3/TR3 140-180 mm 372,00 zł / 457,56 zł 409,00 zł / 503,07 zł 427,00 zł / 525,21 zł 572,00 zł / 703,56 zł

OR4/TR4 180-220 mm 403,00 zł / 495,69 zł 444,00 zł / 546,12 zł 463,00 zł / 569,49 zł 603,00 zł / 741,69 zł

OR5/TR5 220-260 mm 435,00 zł / 535,05 zł 478,00 zł / 587,94 zł 500,00 zł / 615,00 zł 635,00 zł / 781,05 zł

OR6/TR6 260-300 mm 471,00 zł / 579,33 zł 518,00 zł / 637,14 zł 545,00 zł / 670,35 zł 671,00 zł / 825,33 zł

OR7/TR7 300-340 mm 513,00 zł / 630,99 zł 564,00 zł / 693,72 zł 590,00 zł / 725,70 zł 713,00 zł / 876,99 zł

OR8/TR8 340-380 mm 565,00 zł / 694,95 zł 622,00 zł / 765,06 zł 651,00 zł / 800,73 zł 765,00 zł / 940,95 zł

OR9/TR9 380-420 mm 597,00 zł / 734,31 zł 656,00 zł / 806,88 zł 686,00 zł / 843,78 zł 797,00 zł / 980,31 zł

OR10/TR10 420-460 mm 728,00 zł / 895,44 zł 800,00 zł / 984,00 zł 837,00 zł / 1029,51 zł 928,00 zł / 1141,44 zł

*Tunel to produkt konstrukcyjnie bardzo zbliżony do ościeżnicy regulowanej, jednak nie posiada zawiasów, zaczepu zamka oraz wy-
frezowania pod uszczelkę. Stanowi on opcję do systemu przesuwnego naściennego lub może być użyty niezależnie jako ozdobna 
obudowa przejścia w ścianie.

OR - ościeżnica regulowana z opaską 6 cm. Na zamówieniu wpisujemy 
OR oraz numer modelu odpowiadający grubości ściany.

TR - tunel regulowany z opaską 6 cm. Na zamówieniu wpisujemy 
TR oraz numer modelu odpowiadający grubości ściany.

* kolor RAL 9003 (biały)

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm
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Tabela wymiarów
Rozmiar drzwi Całkowita

szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość
skrzydła
bez przylgi

Wymiar B

Szerokość
w świetle
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość
w świetle ościeżni-
cy z przylgą

Wymiar D

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu w ścianie

Wymiar F

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy
z opaską
Wymiar G

„60” 644 mm 618 mm 602 mm 624 mm 644 mm 684 mm 784 mm

„70” 744 mm 718 mm 702 mm 724 mm 744 mm 784 mm 884 mm

„80” 844 mm 818 mm 802 mm 824 mm 844 mm 884 mm 984 mm

„90” 944 mm 918 mm 902 mm 924 mm 944 mm 984 mm 1084 mm

„100” 1044 mm 1018 mm 1002 mm 1024 mm 1044 mm 1084 mm 1184 mm

przylgowe
Opaska
 8 cm
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Cennik ościeżnic i tuneli z opaskami 8 cm

Nazwa Zakres
regulacji

Top Decor
Cena netto/brutto

CPL
Cena netto/brutto

Pro Line
Cena netto/brutto

Lakierowana*  
Cena netto/brutto

ORS1/TRS1 80-100 mm 355,00 zł / 436,65 zł 389,00 zł / 478,47 zł 405,00 zł / 498,15 zł  555,00 zł / 682,65 zł 

ORS2/TRS2 100-140 mm 376,00 zł / 462,48 zł 412,00 zł / 506,76 zł 429,00 zł / 527,67 zł  576,00 zł  / 708,48 zł

ORS3/TRS3 140-180 mm 392,00 zł / 482,16 zł 429,00 zł / 527,67 zł 447,00 zł / 549,81 zł  592,00 zł  / 728,16 zł

ORS4/TRS4 180-220 mm 423,00 zł / 520,29 zł 464,00 zł / 570,72 zł 483,00 zł / 594,09 zł  623,00 zł  / 766,29 zł

ORS5/TRS5 220-260 mm 455,00 zł / 559,65 zł 498,00 zł / 612,54 zł 520,00 zł / 639,60 zł  655,00 zł  / 805,65 zł

ORS6/TRS6 260-300 mm 491,00 zł / 603,93 zł 538,00 zł / 661,74 zł 562,00 zł / 691,26 zł  691,00 zł  / 849,93 zł

ORS7/TRS7 300-340 mm 533,00 zł / 655,59 zł 584,00 zł / 718,32 zł 610,00 zł / 750,30 zł  733,00 zł  / 901,59 zł

ORS8/TRS8 340-380 mm 585,00 zł / 719,55 zł 642,00 zł / 789,66 zł 671,00 zł / 825,33 zł  785,00 zł  / 965,55 zł

ORS9/TRS9 380-420 mm 617,00 zł / 758,91 zł 676,00 zł / 831,48 zł 706,00 zł / 868,38 zł  817,00 zł  / 1004,91 zł

ORS10/TRS10 420-460 mm 748,00 zł / 920,04 zł 820,00 zł / 1008,60 zł 857,00 zł / 1054,11 zł  948,00 zł  / 1166,04 zł

Od grubości ściany 300 mm ościeżnica/tunel składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów.

ORS - ościeżnica regulowana z opaską 8 cm. Na zamówieniu wpisujemy 
ORS oraz numer modelu odpowiadający grubości ściany.

TRS - tunel regulowany z opaską 8 cm. Na zamówieniu wpisujemy 
TRS oraz numer modelu odpowiadający grubości ściany.

* kolor RAL 9003 (biały)

Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej, ościeżnica 
zostanie dostarczona w standardzie w okleinie Top Decor.

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm
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Systemy przesuwne naścienne
Informacje ogólne
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Jak obliczyć cenę drzwi
Aby obliczyć koszt drzwi przesuwnych 
bez zabudowy należy dodać do siebie:

• cenę skrzydła + 150 zł netto

• cenę systemu przesuwnego

Aby obliczyć koszt drzwi przesuwnych 
z zabudową należy dodać do siebie:
• cenę skrzydła + 150 zł netto
• cenę systemu przesuwnego
• cenę tunelu regulowanego

W skład systemu wchodzą:
• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi,

• maskownica w kolorze skrzydła,

• belka odbojowa w kolorze skrzydła,

• listwa dystansowa

Ceny podane na sąsiedniej stronie zawierają wszystkie ww. 
elementy. Zwracamy uwagę, że do kosztów zakupu systemu 
z zabudową należy doliczyć koszt tunelu regulowanego, zgod-
nie z grubością ściany oraz wybraną opaskę.

  Tunele regulowane str. 38-39

Rozmiar drzwi Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D Wymiar E Wymiar L Wymiar S

„60” 602 mm 624 mm 646 mm 680 mm 674 mm 1682 mm 644 mm

„70” 702 mm 724 mm 746 mm 780 mm 774 mm 1682 mm 744 mm

„80” 802 mm 824 mm 846 mm 880 mm 874 mm 1982 mm 844 mm

„90” 902 mm 924 mm 946 mm 980 mm 974 mm 1982 mm 944 mm

Tabela wymiarów

Skrzydło w wymiarze „100” nie występuje w wersji przesuwnej.

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm
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Wersja
bez zabudowy muru
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System przesuwny naścienny,
bez zabudowy

Zamek hakowy

Opcje dodatkowe dostępne za dopłatą

System przesuwny naścienny,
z zabudową

520,00 zł

cena netto:cena netto:

520,00 zł

cena brutto:

639,60 zł

cena netto:

180,00 zł

cena brutto:

221,40 zł

639,60 zł

cena brutto:

Do podanej ceny należy doliczyć koszt 
wybranego tunelu regulowanego
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Kolory chrom, satyna mat, złoty, czarny

Talc

Okucia Talc Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 95,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Satyna mat 95,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Złoty 110,00 zł 35,00 zł 55,00 zł 35,00 zł

Czarny 100,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

kolor: chrom

kolor: satyna mat

kolor: złoty

kolor: czarny

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Kolory nikiel-chrom, patyna, czarny

Mati

Okucia Mati Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Nikiel-chrom 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Patyna 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Czarny 60,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Okucia

Kolory chrom, satyna mat, czarny

Aquna

Okucia Aquna Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 95,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Satyna mat 95,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Czarny 100,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Kolory chrom, nikiel, złoty, czarny

Orlando Slim

Okucia Orlando Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 90,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Nikiel 90,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Złoty 120,00 zł 35,00 zł 55,00 zł 35,00 zł

Czarny 100,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Okucia Lobos Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Biały-chrom 100,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Czarny-chrom 100,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

Kolory biały-chrom, czarny-chrom

Lobos

kolor: chrom
kolor: nikiel chrom

kolor: chrom

kolor: biały-chrom

kolor: satyna mat
kolor: patyna

kolor: nikiel

kolor: czarny-chrom

kolor: czarny
kolor: czarny

kolor: złoty

kolor: czarny

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
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Kolory satyna mat, patyna, czarny

Coral

Kolory chrom, nikiel, złoty, czarny

Cali

Okucia Coral Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Satyna mat 95,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Patyna 95,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Czarny 95,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Okucia Cali Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 100,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Nikiel 100,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Złoty 120,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 30,00 zł

Czarny 100,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Kolory chrom, grafit-chrom, nikiel, patyna, czarny

Iberia

Okucia Iberia Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Chrom-grafit 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Nikiel 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Patyna 55,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Czarny 60,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

kolor: chrom

kolor: satyna mat

kolor: chrom

kolor: grafit-chrom

kolor: patyna

kolor: nikiel

kolor: nikiel

kolor: czarny

kolor: złoty

kolor: patyna

kolor: czarny

kolor: czarny

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Kolory chrom, nikiel, złoty, czarny

Lima

Okucia Lima Klamka Szyld klucz Szyld WC Szyld WB

Chrom 90,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Nikiel 90,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

Złoty 115,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 30,00 zł

Czarny 95,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 25,00 zł

kolor: chrom

kolor: nikiel

kolor: złoty

kolor: czarny

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
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Dobre otwarcie na świat...

www.krcenter.pl

KR CENTER SP. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl

Koordynatorzy rynku

+48 782 322 422

+48 669 133 330

+48 887 540 540

Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci 
punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce, Ich pełną listę znajdą

Państwo na stronie internetowej:

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny. Zastrze-
gamy sobie prawo do różnic między kolorystyką katalogu a rzeczywistą, a także prawo do zmian.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu bez pisemnej zgody
KR CENTER Sp. z o.o. - zabronione.


