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LINIA - AVANGARDE

Avangarde to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją.
Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii Avangarde to doskonałe
połączenie.
Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują
się z intensywnymi kolorami wnętrz i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli.
Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś
wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi, a do takich właśnie
należą drzwi linii Avangarde.
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BARON

BARON

BARON W-4

BARON W-8

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Vintage
•
•
•

Alaska

•

•

Dąb Natur

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
Cappuccino

•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•

•

•

•

•

4

W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko
szkło bezpieczne
na ościeżnice regulowane
w standardzie
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie
gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•
•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

•

•

Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

•

Jesion 3D

Orzech

Vintage

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko
szkło bezpieczne
na ościeżnice regulowane
w standardzie
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie
gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

Zdjęcie przedstawia skrzydło BARON z zabudową Retro

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

W-9

Orzech

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub

W-7

•

zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•

W-6

•

•

W-5

•

Jesion 3D

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub

W-4

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

5

MARKIZ

IMPERIO

MARKIZ W-1

IMPERIO W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub

•
•
•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Vintage
•
•
•

Alaska

•

•

Dąb Natur

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
Cappuccino

•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•

•

•

•

•
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W-2

W-1

•

Dąb Natur

Alaska

Gray

WYPOSAŻENIE STANDARD:

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro i Portal 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko
szkło bezpieczne
na ościeżnice regulowane
w standardzie
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie
gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•
•

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
panel płaski o grubości 6 mm wklejany obustronnie na szkło
lub płycinę
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm,
komfortowe w utrzymaniu czystości
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•

•

•

•

•

Tabacco

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
szkło bezpieczne
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58
w standardzie

Zdjęcie przedstawia skrzydło IMPERIO z zabudową Portal

Zdjęcie przedstawia skrzydło MARKIZ z zabudową Portal

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

Vintage

W-9

•

W-8

Orzech

•

W-5

•

•

W-4

•

zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

Jesion 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
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GRAND

VALENCIA

GRAND

VALENCIA W-2

KONSTRUKCJA DRZWI:

•

Dąb Natur

Alaska

•

•

•

Gray

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•

•

•

•

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•
•

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Silver

Dąb Natur

Alaska

Gray

WYPOSAŻENIE STANDARD:

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf
z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
wykończenie okleiną drewnopodobną
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel
o grubości 35 mm

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
szkło bezpieczne hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa
powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

•

•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne h-10 mm
asymetryczne w wersji W-2
podcięcie wentylacyjne h-10 mm
symetryczne w wersji W-1
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•

•
•

•

•

•

•

NOWOŚĆ ościeżnica regulowana
w kolorze Czarny Mat
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

Robinia

bezpieczne
w standardzie
Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA w wersji bezprzylgowej
z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat

W-1

Zdjęcie przedstawia skrzydło GRAND w wersji bezprzylgowej

dostępne szerokości „70” „80” „90” - rozmiar panelu
środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne dostępne tylko
w wersji W-1 za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
szkło
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Silver

W-5

•

KONSTRUKCJA DRZWI:
•

W-2

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:
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MADRYT

ROYAL

MADRYT

ROYAL W-9

KONSTRUKCJA DRZWI:

•

Dąb Natur

Alaska

•

•

•

Gray

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•
•

•

•

•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie płaski panel o grubości 22 mm

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 %**
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•
•
•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

Dąb Natur

Alaska

Gray

WYPOSAŻENIE STANDARD:

WYPOSAŻENIE STANDARD:
Silver

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie płaski panel o grubości 12 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm,
komfortowe w utrzymaniu czystości
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
szkło
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Zdjęcie przedstawia skrzydło ROYAL w wersji bezprzylgowej
z zabudową Portal

W-7

W-6

W-5

10

Tabacco

bezpieczne
w standardzie

Zdjęcie przedstawia skrzydło MADRYT w wersji bezprzylgowej

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

Vintage

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

W-9

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

W-8

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

11

NANCY

GLAMOUR

NANCY

GLAMOUR

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

•

•

Jesion 3D

•

•
•

Merbau 3D

ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
więcej informacji na str. 45

•

•

dwa zawiasy do tafli szklanej w kolorze stali nierdzewnej
zamek magnetyczny na klucz, OS, wkładkę patentową lub
z blokadą wc
szkło bezpieczne hartowane mleczne o grubości 8 mm,
matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
możliwość zmiany strony szklenia

•

szkło matowe grafit

150,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•

Grafit Ryfla

•

•

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

•

•

•

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
Dąb szary 3D

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Dąb 3D

Orzech 3D

KONSTRUKCJA DRZWI:

dostępne szerokości
„70” „80”
szerokość „90” za dopłatą
100,00 PLN netto
skrzydło Nancy niedostępne w wersji przesuwnej,
dwuskrzydłowej i z odwrotną przylgą
skrzydło Nancy dostępne wyłącznie z dedykowaną
ościeżnicą, z podwyższoną opaską górną info str. 55
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•
•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Wiąz perłowy 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

szkło bezpieczne
w standardzie

•

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
szkło bezpieczne hartowane mleczne o grubości 6 mm,
matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•

tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne
szkło matowe grafit

33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.
60,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

dostępne szerokości
„70” „80”
szerokość „90” za dopłatą
60,00 PLN netto
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
szkło
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Wiąz perłowy 3D

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

bezpieczne
w standardzie

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Silver

Alaska

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

12

13

TULUZA

SAN ROBERTO
TULUZA

SAN ROBERTO W-17

KONSTRUKCJA DRZWI:

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

Orzech 3D

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

•

•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•

Orzech

•
•
•

Vintage

•

•

Dąb amerykański

•

Silver

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji
szkło bezpieczne
z odwrotną przylgą wynosi 692,00 PLN netto,
w standardzie
info str. 47
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie,
komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty
wiórowej otworowej
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie
czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
ozdobna listwa MDF:
wersja W-1, W-4, W-7, W-14 Alaska
wersja W-2, W-5, W-8, W-15 Gray
wersja W-3, W-6, W-9, W-16 Czarny Mat
wersja W-10, W-11, W-12, W-17 Złoty
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

DOSTĘPNE
KOLORY:

•
•
•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
szkło bezpieczne hartowane grafit o grubości 5 mm
z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne h-10 mm
symetryczne podwójne
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

78,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•

•

•

•

dostępne szerokości
„70” „80” „90”
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Grafit Ryfla

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Orzech

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

szkło bezpieczne
w standardzie
Zdjęcie przedstawia skrzydło SAN ROBERTO w wersji bezprzylgowej

Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej

Alaska

Dąb Natur

Robinia

W-17

W-7

W-5

Cappuccino

W-3

Gray

podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne podwójne
Tabacco

14

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

15

MILUZA

MARSYLIA

MILUZA W-1

MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•

•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty
wiórowej otworowej
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie
czołowej

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Orzech

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie: panel w kolorze skrzydła wersja W-1
wypełnienie: panel w kolorze Jasny Beton wersja W-2

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•

Alaska

•
•
•

Vintage

•

podcięcie wentylacyjne h-10 mm
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

Silver

•
•

Dąb Natur

•

•

Robinia
•

dostępne szerokości
„70” „80” „90”
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Beton

Gray

•
•
•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Grafit Ryfla

DOSTĘPNE
KOLORY:

•

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
wersja W-1 wypełnienie profilowany panel o grubości
22 mm i płycina 4 mm w miejsce szyby
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

dostępne szerokości
„60***” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji
szkło bezpieczne
z odwrotną przylgą wynosi 692,00 PLN netto,
w standardzie
info str. 47
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie,
komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

16

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm
*** – rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, szerokość szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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ORLEAN

ANDORA

ORLEAN W-5

ANDORA

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•

Merbau 3D

•

Dąb szary 3D

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

Grafit Ryfla

•
•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

Orzech

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•

Vintage

•
•
•

Dąb amerykański

•

Silver

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Orzech 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty
wiórowej otworowej
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub

•
•
•
•
•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Alaska

Vintage

podcięcie wentylacyjne h-10 mm
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•

•

•

•

•

Orzech

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie: panel w kolorze skrzydła o grubości 35 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

Grafit Ryfla

technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie
czołowej

dostępne szerokości „70” „80” „90” - rozmiar panelu
środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

Zdjęcie przedstawia skrzydło ANDORA w wersji bezprzylgowej

Alaska

Dąb Natur

Robinia

18

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

19

MONACO

VALENCIA BLACK
VALENCIA BLACK W-1

MONACO W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:
•

•
•

•

Alaska
•

Gray

•
•

•

Robinia

•
•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•

Silver

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf
z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
wykończenie okleiną drewnopodobną
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel
o grubości 35 mm

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D - 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
szkło bezpieczne hartowane grafit o grubości 8 mm, matowa
powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
słupek zaczepowy w kolorze Czarny Mat

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

•

•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne h-10 mm
asymetryczne w wersji W-2
podcięcie wentylacyjne h-10 mm
symetryczne w wersji W-1
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•

•
•

•

•

•

•

dostępne szerokości „70” „80” „90” - rozmiar panelu
środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne dostępne tylko
w wersji W-1 za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern 270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice
regulowane
szkło
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•
•
•
•

•

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

bezpieczne
w standardzie

NOWOŚĆ ościeżnica regulowana
w kolorze Czarny Mat

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

WYPOSAŻENIE STANDARD:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Dąb Natur

DOSTĘPNE
KOLORY:

•

•

Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA BLACK w wersji
bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny Mat

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
zabudowa Retro, Portal i Modern
270,00 PLN / kpl.
na stronę, możliwość zastosowania tylko
szkło bezpieczne
na ościeżnice regulowane
w standardzie
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie
gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Zdjęcie przedstawia skrzydło MONACO z zabudową Modern
Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

W-5

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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GRENOBLE

BORDEAUX

GRENOBLE W-5

BORDEAUX W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•

Merbau 3D

•

Dąb szary 3D

•
•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

Orzech

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•

Vintage

•
•
•

Dąb amerykański

•

Silver

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Orzech 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie lub
opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
tuleje wentylacyjne tworzywo
tuleje wentylacyjne metalowe
tuleje wentylacyjne metalowe czarne
osłonki na zawiasy standard
osłonki na zawiasy retro
osłonki na zawiasy czarne
lustro jednostronnie w wersji W-1

30,00 PLN netto
30,00 PLN netto
33,00 PLN netto / szt.
37,00 PLN netto / szt.
42,00 PLN netto / kpl.
84,00 PLN netto / kpl.
66,00 PLN netto / kpl.
300,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną
przylgą wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
szkło bezpieczne
szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie
w standardzie
gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Alaska

Dąb Natur

Dąb Natur

Robinia

Robinia

Gray
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Cappuccino

Gray

Cappuccino
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LION STEEL

PARIS

LION STEEL W-5

PARIS W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•

Merbau 3D

•

Dąb szary 3D

•
•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

Orzech

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3: 95,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•

Vintage

•
•
•
•

Dąb amerykański

•

Silver

•

•

Alaska

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Orzech 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

•

•
•

Orzech 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Merbau 3D

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Dąb Natur

Robinia

Robinia

Gray
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Cappuccino

Gray

Cappuccino
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MAGNAT

MAGNAT WHITE

MAGNAT W-1

MAGNAT WHITE

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•

Merbau 3D

•

Dąb szary 3D

•
•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

•

Orzech

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, szkło bezpieczne
mleczne obustronnie gładkie
420,00 PLN netto
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
Vintage

•
•
•
•

Dąb amerykański

•

Silver

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Alaska
Wiąz perłowy 3D
Alaska
Jesion 3D
Alaska
Dąb 3D
Alaska

WYPOSAŻENIE STANDARD:

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie moduł o grubości 35 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Orzech 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

•

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie moduł o grubości 35 mm
możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu
MAGNAT
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, szkło bezpieczne
mleczne obustronnie gładkie
420,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Orzech 3D
Alaska
Merbau 3D

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Alaska
Dąb szary 3D

Alaska
Grafit Ryfla
Alaska
Wenge Ryfla

Alaska
Orzech
Alaska
Vintage
Alaska
Dąb amerykański
Alaska
Silver

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT WHITE w wersji bezprzylgowej z
bulajem i ościeżnicą w kolorze Alaska

Alaska

Alaska
Dąb Natur
Alaska

Dąb Natur

Robinia
Alaska

Robinia

Gray
Alaska

Gray
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Cappuccino

Cappuccino

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm
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BELIZE

WERSAL

BELIZE W-5

WERSAL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•

•

•
•

Merbau 3D

•

Dąb szary 3D

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

Grafit Ryfla

•
•
•
•

Wenge Ryfla

•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto
dopłata za sztukę szyby model W-3: 95,00 PLN netto

Orzech

INFORMACJE HANDLOWE:
•

Vintage

•
•
•

Dąb amerykański

•

•

Silver

•

•

Dąb Natur

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
lub
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Orzech 3D

DOSTĘPNE
KOLORY:

•
•

•

•
•

Orzech 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości
4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą
wynosi 692,00 PLN netto, info str. 47
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Merbau 3D

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej
Alaska

Dąb Natur

Robinia

Robinia
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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WENA
WENA

WENA W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

•

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
•
•

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie moduł o grubości 20 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

Olcha

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•
•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Elegance to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą.
Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru
i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych
z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością
i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna.
Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego
uroku i ciepła.

W-1

LINIA - ELEGANCE
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LINEA

SUPRA

LINEA W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

SUPRA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

Orzech

•

•

Dąb amerykański

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•
•

•

•

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Kasztan

•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•

•

32

W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
50,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•
•

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•

•

W-4

•

W-3

•

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

W-2

•

•

W-1

•

•

W-5

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

W-4

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

Olcha

Olcha

WYPOSAŻENIE STANDARD:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

WYPOSAŻENIE STANDARD:
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GRACJA
NICEA

GRACJA W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

Orzech

•

•

Dąb amerykański

•

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Kasztan

Olcha

•
•
•

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
58,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•
•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto, info str. 46
skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•

LINIA - CLASSIC
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Classic to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi
wybarwieniami oklein.
Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein
w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u.
Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
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NICEA

SANTIAGO

NICEA W-5

SANTIAGO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub
gładkim białym laminatem
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•

•

•

•

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

•
•

Dąb szary 3D

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•

Biały CLP

•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 22 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•

W-1

•

Merbau 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

W-5

•

W-4

•

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

Orzech 3D

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub
gładkim białym laminatem
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Biały CLP

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

•

KONSTRUKCJA DRZWI:
•

W-4

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:
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TOLEDO

NEVADA

TOLEDO W-5

NEVADA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
lub
gładkim białym laminatem
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•

•

•

•

•
•

Dąb szary 3D

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•

Biały CLP

•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•
•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

Orzech 3D

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
39,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-1

•

•

W-5

•

Merbau 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szyba o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

W-4

•

Jesion 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

Wiąz perłowy 3D

Dąb 3D

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Orzech 3D

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

Merbau 3D

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

Dąb szary 3D

W-5

•

KONSTRUKCJA DRZWI:
•

W-4

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

DOSTĘPNE
KOLORY:
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ARIZONA
ALICANTE

ARIZONA W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Dąb 3D

Orzech 3D

•
•
•

Merbau 3D
•
•

Dąb szary 3D

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•

LINIA - ECONOMY
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* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-1

Economy to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą.
Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem
i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli
i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej
jakości i w przystępnej cenie.
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ALICANTE

BILBAO

ALICANTE W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

BILBAO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

Orzech Decco

•

•

Wenge Decco

•

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

•
•
•

•

•

•

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Orzech Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

Walnut Decco

•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
50,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•
•

•

•

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

W-4

•

•

W-3

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

W-2

•

•

W-1

•

•

W-5

•

•

W-4

•

•

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

•

WYPOSAŻENIE STANDARD:

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
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MALAGA
MALAGA W-5

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA DRZWI:
•
•
•

Orzech Decco

•

•

Wenge Decco

•

ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
wykończenie okleiną drewnopodobną
zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję
więcej informacji na str. 45

Walnut Decco

•

•
•

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
•
•
•
•
•
•
•
•

podcięcie wentylacyjne
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne tworzywo
30,00 PLN netto
tuleje wentylacyjne metalowe
33,00 PLN netto / szt.
tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
osłonki na zawiasy standard
42,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy retro
84,00 PLN netto / kpl.
osłonki na zawiasy czarne
66,00 PLN netto / kpl.
szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:
57,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostępne szerokości
„60” „70” „80” „90”
szerokość „100” za dopłatą
50,00 PLN netto
dowolna szerokość za dopłatą
+ 50 % **
skrzydło bierne za dopłatą
50,00 PLN netto
skrzydło przesuwne za dopłatą
50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrotną przylgą
dedykowane listwy przypodłogowe info str. 58

W-3

•

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
wypełnienie panel o grubości 4 mm
szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po
wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub
grafit
system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
możliwość zmiany strony szklenia

cena: aktualne ceny dostępne w katalogu online: www.intenso-doors.pl

WYPOSAŻENIE STANDARD:
•
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WYPOSAŻENIE STANDARD:

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
WERSJI SKRZYDEŁ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

46
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Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

CHROM
CHROM

SATYNA

MOSIĄDZ

POCHWYT OWALNY

48

SATYNA

MOSIĄDZ

PATYNA

PATYNA

POCHWYT OKRĄGŁY

49

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnątrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy
Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności
„otwierania drzwi”. W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianę
przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.
Dobrze złożona kaseta
do skrzydeł Intenso-doors
• kaseta rozłożona na gr. 125 mm
• pojedyncze opłytowanie płytą K/G 12,55 mm

DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ
To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych
z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors

50

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem
sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.

51

DOSTAWKA
DOSTAWKA PRZYLGOWA

DOSTĘPNE
KOLORY:

KONSTRUKCJA:
•

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

•

Dąb 3D

•

Orzech 3D

ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF
dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
,
lub białym gładkim
laminatem
zastosowanie innowacyjnej technologi pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki termiczne
poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano
mocną i stabilną konstrukcję

INFORMACJE HANDLOWE:
Merbau 3D

•
•

Dąb szary 3D

dostępne szerokości „30”, „40”
do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać
ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariancie dwuskrzydłowym

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Biały CLP

linia AVANGARDE i CLASSIC
Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

52

53

aktualne ceny dostępne
w katalogu online:
www.intenso-doors.pl
aktualne ceny dostępne
w katalogu online:
www.intenso-doors.pl

.

54

* – nie dotyczy ościeżnic z odwrotną przylgą
** - ościeżnica NANCY niedostępna w zakresie OSR-1

55

aktualne ceny dostępne
w katalogu online:
www.intenso-doors.pl

Jesion 3D

Tabacco*

56

** - niedostępne w kolorze Tabacco

Orzech

Dąb Natur

Vintage

Gray*

Alaska

Cappuccino

57

Wiąz perłowy 3D

Alaska

Jesion 3D

Silver

Dąb 3D

Vintage

Orzech 3D

Dąb amerykański

Merbau 3D

Olcha

Dąb szary 3D

Orzech

Kasztan

Czarny Mat

Dąb Natur

Gray

Robinia

Cappuccino

Beton

Tabacco

CZARNY

CHROM

SATYNA

MOSIĄDZ

Walnut Decco

Biały CLP

Orzech Decco

Grafit Ryfla

Wenge Decco

Wenge Ryfla

PATYNA

,
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Próbniki kolorów
mogą różnić się
w rzeczywistości od
tych zaprezentowanych
w tym katalogu.

59

Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny
i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów.
Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości
od tych zaprezentowanych w tym katalogu.

