nowość

premium

LORD
FELC

SOFTOWY

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

00

zł

ne
t

to

2/3 Szklone
240,00 zł netto
295,20 zł brutto

24

0,

ARF
orzech
północny

dąb ryfla

3/3 Szklone
295,20 zł brutto

● KONSTRUKCJA

nowość

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

akacja

ARF
nussbaum

orzech bavaria

nowość

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto

● SZKLENIE

Lord – szyba mleczna hartowana

3

BEST

premium

nowość

premium

SOFTOWY

FELC

FELC

SOFTOWY

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

akacja

dąb złoty

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Best– szyba mleczna hartowana

4

2/4 Szklone
240,00 zł netto
295,20 zł brutto

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

zł

ne

nowość
ARF
orzech
północny

akacja

dąb złoty

ARF
nussbaum

wenge

ARF
limba jasna

ARF
limba ciemna

orzech bavaria

okleina
dwukierunkowa

okleina
dwukierunkowa

nowość

4/4 Szklone
295,20 zł brutto

nowość

● WYKOŃCZENIE

0,

nowość
oregon pine

● KONSTRUKCJA

ARF
nussbaum

24

ARF
orzech
północny

00

zł
n
00
5,
23

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

nowość
dąb ryfla

6/6 Szklone
289,05 brutto

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

tto

et
to

3/6 Szklone
235,00 zł netto
289,05 zł brutto

METRO

orzech bavaria

nowość

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

● SZKLENIE

Metro – szyba mleczna hartowana

5

BOSS

premium

premium

SOFTOWY

FELC

FELC

SOFTOWY

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

6/6 Szklone
452,64 zł brutto

00
akacja

● KONSTRUKCJA

● OŚCIEŻNICE

● WYKOŃCZENIE

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Boss – szyba mleczna hartowana

6

dąb ryfla

3/3 Szklone
418,20 zł brutto

-

oregon pine

ARF
orzech
północny

0,

nowość
ARF
jabłoń

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

dąb złoty

ARF
nussbaum

34

00
8,
36

dąb ryfla

ARF
orzech
północny

1/3 Szklone
279,00 zł netto
343,17 zł brutto

ne
tto

nowość

4/4 Szklone
340,00 zł netto
418,20 zł brutto

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

zł

6/6 Panel
368,00 zł netto
452,64 zł brutto

zł

ne
t

to

2/6 Szklone
368,00 zł netto
452,64 zł brutto

VIP

akacja

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.

- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

ARF
jabłoń

orzech bavaria

wenge

nowość

wenge

nowość

ARF
nussbaum

● OŚCIEŻNICE
-

nowość

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

● SZKLENIE

Vip – szyba mleczna hartowana

7

DELI

premium

premium

SOFTOWY

FELC

FELC

SOFTOWY

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE
Deli – szyba mleczna hartowana

8

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

zł

ne
t

00

zł

ARF
limba ciemna

okleina
dwukierunkowa

okleina
dwukierunkowa

ARF
nussbaum

wenge

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

ARF
orzech
północny

33

ARF
limba jasna

5,

00
5,
33
4/4 Szklone
412,05 zł brutto

● KONSTRUKCJA

3/5 Szklone
335,00 zł netto
412,05 zł brutto

to

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

ne
t

to

2/4 Szklone
325,00 zł netto
399,75 zł brutto

KING

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

ARF
nussbaum

ARF
jabłoń

wenge

5/5 Szklone
412,05 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

● SZKLENIE

King – szyba mleczna hartowana

9

ROYAL

premium

premium

MASTER

SOFTOWY

FELC

FELC

SOFTOWY

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Dzięki nowej technologii produkcji,
obrzeże na felcu zastąpiono folią ARF,
co znacznie zwiększa estetykę i trwałość skrzydła.

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

ARF
jabłoń

36

akacja

ARF
nussbaum

8,

00

zł

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF. Wypełnienie
stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Royal - szyba decormat hartowana

10

Pełne
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

ne
t

to
et

zł
n
00
0,
39

ARF
orzech
północny

wenge

Szklone
479,70 zł brutto

● KONSTRUKCJA

4/4 Panel
368,00 zł netto
452,64 zł brutto

1/4 Szklone
368,00 zł netto
452,64 zł brutto

to

Panel
390,00 zł netto
479,70 zł brutto

ARF
orzech
północny

akacja

dąb złoty

4/4 Szklone
452,64 zł brutto

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią ARF lub finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

nowość

● OŚCIEŻNICE
-

ARF
nussbaum

ARF
jabłoń

oregon pine

wenge

nowość

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.

● SZKLENIE

Master – szyba mleczna hartowana z aplikacją.

11

skrzydła okleinowane

3/3 Panel
345,00 zł netto
424,35 zł brutto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

34
5,

00

zł
n

et

to

1/3 Szklone
345,00 zł netto
424,35zł brutto

PAOLO

dąb
południowy

olcha

calvados

orzech

wenge

3/3 Szklone
424,35 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Paolo – szyba mleczna hartowana z aplikacją.

12

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie) 25,00 zł
netto/30,75 zł brutto.
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie).

13

MARIO

skrzydła okleinowane

ELEGANT

2/4 Szklone
239,00 zł netto
293,97 zł brutto

orzech

wenge

1/4 Szklone
349,00 zł netto
429,27 zł brutto

4/4 Szklone
424,35 zł brutto

4/4 Panel
349,00 zł netto
429,27 zł brutto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

skrzydła okleinowane
calvados

mahoń

orzech

wenge

buk

dąb
południowy

dąb

olcha

34

9,

00

zł
n

et
to

MILANO

calvados

5,

olcha

34

dąb
południowy

00

zł

ne

tto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

skrzydła okleinowane

4/4 Szklone
429,27 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią finish.

5/5 Panel
354,00 zł netto
435,42 zł brutto

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

2/5 Szklone
354,00 zł netto
435,42 zł brutto

14

calvados

orzech

wenge

35

dąb
południowy

4,0

0

zł

ne
tto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

● OKUCIA

5/5 Szklone
435,42 zł brutto

● SZKLENIE

Elegant - .szyba mleczna hartowana
Mario - szyba decormat
Milano - szyba decormat hartowana z aplikacją

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie)
25,00 zł netto / 30,75 zł brutto.
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie).
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SILVIO

skrzydła okleinowane

skrzydła okleinowane

PALERMO

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

5,

00

zł

ne

tto

1/3 Szklone
239,00 zł netto
293,97 zł brutto

34

calvados

orzech

3/3 Szklone
424,35 zł brutto

skrzydła okleinowane

Pełne
145,00 zł nett
178,35 zł brutto

ROBIN

5,

00

zł

ne

tto

1/3 Szklone
239,00 zł netto
293,97 zł brutto

wenge

34

olcha

calvados

orzech

wenge

3/3 Szklone
424,35 zł brutto

● SZKLENIE

Palermo, Silvio, Robin

16

– szyba spotlyte,

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł 		
brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto 		
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie)
25,00 zł netto / 30,75 zł brutto
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20% 		
(towar na specjalne zamówienie)

1/3 Szklone
239,00 zł netto
293,97 zł brutto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

tto

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

ne

● OKUCIA

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

zł

Płyty HDF oklejone folią finish.

-

00

● WYKOŃCZENIE

● OŚCIEŻNICE

5,

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

olcha

34

● KONSTRUKCJA

3/3 Szklone
424,35 zł brutto

calvados

orzech

wenge

17

skrzydła okleinowane

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

skrzydła okleinowane

1/3 Szklone
210,00 zł netto
258,30 zł brutto

DECOR

2/3 Szklone
235,00 zł netto
289,05 zł brutto

wenge

calvados

mahoń

buk

dąb

olcha

1/3 Szklone
180,00 zł netto
221,14 zł brutto

3/3 Szklone
321,03 zł brutto

Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

skrzydła okleinowane
olcha

calvados

orzech

buk

dąb
południowy

dąb

20

9,

00

zł

ne

tto

LUX PLUS

26

1,0

0

zł

ne

orzech

tto

LUX

2/3 Szklone
257,07 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.
Pełne
145,00 zł netto
178,35 zł brutto

1/3 Szklone
224,00 zł netto
275,52 zł brutto

2/3 Szklone
245,00 zł netto
301,35 zł brutto

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejone folią finish.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

18

dąb

olcha

calvados

mahoń

28

buk

9,

00

zł

ne

tto

orzech

3/3 Szklone
355,47 zł brutto

● SZKLENIE

LUX, LUX PLUS, DECOR – szyba kora biała

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł 		
brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto 		
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie)
25,00 zł netto / 30,75 zł brutto.
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie).
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JOWISZ

skrzydła lakierowane

nowość

nowość

1/3 Szklone
210,00 zł netto
258,30 zł brutto

Pełne
121,00 zł netto
148,83 zł brutto

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema lakierowanymi płytami
HDF. Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Lakierowane płyty HDF.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Szyba mleczna hartowana

20

Pełne
121,00 zł netto
148,83 zł brutto

ne
t

tto

zł

ne

nowość

00

zł

wenge

nowość

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

dąb
południowy

5,

orzech

21

00
21

9,

dąb
południowy

3/3 Szklone
269,37 zł brutto

● KONSTRUKCJA

LUNA

to

1/3 Szklone
210,00 zł netto
258,30 zł brutto

skrzydła lakierowane

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł 		
brutto
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto
- Dopłata za rozmiar ‘100’ (towar na specjalne zamówienie) – 25,00 zł 		
netto / 30,75 zł netto
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie)

nowość

3/3 Szklone
264,45 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema lakierowanymi płytami
HDF. Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Lakierowane płyty HDF.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Szyba mleczna hartowana

orzech

wenge

nowość

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana – dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł 		
brutto
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto
- Dopłata za rozmiar ‘100’ (towar na specjalne zamówienie) – 25,00 zł 		
netto / 30,75 zł netto
- Zestaw dwuskrzydłowy – dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie)
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LAK PLUS

skrzydła lakierowane

skrzydła białe gładkie malowane

Pełne
121,00 zł netto
148,83 zł brutto

1/3 Szklone
159,00 zł netto
195,57 zł brutto

ne
t

ne

zł

zł
0

calvados

orzech

2/3 Szklone
286,59 zł brutto

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Lakierowane płyty HDF.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

LAK PLUS – szyba kora biała

22

biały

19

olcha

3,0

0

3,0
23

buk

● KONSTRUKCJA

Pełne
118,00 zł netto
145,14 zł brutto

to

tto

1/3 Szklone
197,00 zł netto
242,31 zł brutto

BASIC

2/3 Szklone
237,39 zł brutto

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (brąz, biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie)
25,00 zł netto / 30,75 zł brutto.
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie).

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub płyta wiórowa
otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyta HDF sześciokrotnie malowana farbą akrylową, utwardzaną
promieniami UV, co powoduje odbijanie promieni słonecznych i brak
efektu starzenia się skrzydła.

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Płyta wiórowa otworowana - dopłata 80,00 zł netto / 98,40 zł brutto.
- Tuleje wentylacyjne lub kratka (biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
- Dopłata za rozmiar 100 (towar na specjalne zamówienie)
25,00 zł netto / 30,75 zł brutto.
- Zestaw dwuskrzydłowy - dopłata do skrzydła z zasuwką 20%
(towar na specjalne zamówienie).

BASIC – szyba kora biała
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DUO, TRIO, QUATTRO

nowość

skrzydła tłoczone malowane białe

skrzydła tłoczone malowane białe

2/3 Szklone
298,00 zł netto
366,54 zł brutto

1/3 Szklone
250,00 zł netto
307,50 zł brutto

16

9,

00

zł
n

et

to

3/3 Szklone
334,00 zł netto
410,82 zł brutto

LOOK

biały

Pełne
207,87 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami tłoczonymi MASONITE.
Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”.

● WYKOŃCZENIE

24

Duo Pełne
169,00 zł netto
207,87 zł brutto

Trio Pełne
169,00 zł netto
207,87 zł brutto

Quattro Pełne
169,00 zł netto
207,87 zł brutto

powierzchnia gładka

powierzchnia
o strukturze drewna

powierzchnia gładka

Tłoczone płyty HDF ze strukturą drewna lub gładkie
produkcji MASONITE, malowane dwukrotnie farbą akrylową.
Duo, Quattro - powierzchnia gładka
Trio, Look - powierzchnia o strukturze drewna

● OKUCIA

Dwa zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

● SZKLENIE

Szyba kora biała.

● OŚCIEŻNICE
-

Regulowane – str. 40.
Regulowane Soft – str. 41.
Stałe – str. 39.
Metalowe – str. 42.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Tuleje wentylacyjne lub kratka (biała) - dopłata 21,00 zł netto
/ 25,83 zł brutto za kpl.
- Istnieje możliwość zakupu tulei (1 szt.) 1,00 zł netto / 1,23 zł brutto.
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VERONA

skrzydła ramowe

nowość

nowość

skrzydła ramowe

BAROLO

7/7 Panel
410,00 zł netto
504,30 zł brutto

43

0,

00

zł

ne

tto

2/7 Szklone
410,00 zł netto
504,30 zł brutto

dąb ryfla

4/7 Szklone
528,90 zł brutto
2/2 Panel
419,00 zł netto
515,37 zł brutto

nowość

ć
ś
o
w
o
n

ARF
nussbaum

orzech bavaria

nowość

skrzydła ramowe

TOSKANIA

41
9

,0

0

zł

ne

tto

1/2 Szklone
419,00 zł netto
515,37 zł brutto

akacja

dąb ryfla

2/2 Szklone
515,37 zł brutto

akacja

ARF
nussbaum

nowość

orzech bavaria

nowość

listwa aluminiowa

Trzy zawiasy czopowe wkręcane (srebrne).
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.
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● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Podcięcie wentylacyjne - dopłata 21,00 zł netto / 25,83 zł brutto

1/2 Szklone
410,00 zł netto
504,30 zł brutto

tto

Wymagana ościeżnica z trzema zawiasami
- Regulowane – str. 40.
- Regulowane Soft – str. 41.
- Stałe – str. 39.
- Metalowe – str. 42.

2/2 Panel
410,00 zł netto
504,30 zł brutto

ne

● OKUCIA

● OŚCIEŻNICE

zł

Folia ARF lub Finish.

Szyba mleczna

00

● WYKOŃCZENIE

● SZKLENIE

0,

Ramiak wykonany z klejonki drewna litego oklejonego płytą MDF, a
następnie wykończony okleiną. Połączenia ramiaków pionowych z
poprzecznymi wykonane jest za pomocą kołków konstrukcyjnych.

43

● KONSTRUKCJA

dąb ryfla

2/2 Szklone
528,90 zł brutto

nowość

akacja

ARF
nussbaum

orzech bavaria

nowość
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FARON-GLASS

skrzydła wejściowe wewnątrzlokalowe

skrzydła szklane

YORK

orzech

wenge

olcha

calvados

mahoń

buk

dąb
południowy

dąb

Ceny ościeżnic – skrzydła York
Typ ościeżnicy

FARON II
771,00 zł netto
948,33 brutto

0

zł

ne

tto

FARON III
668,00 zł netto
821,64 brutto

29

4,0

FARON I
771,00 zł netto
948,33 brutto

Ościeżnica metalowa
kątowa z uszczelką
FD-21/N
Ościeżnica metalowa
kątowa z uszczelką,
malowana proszkowo
FD-21/N
Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką FD21/C
Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką,
malowana proszkowo
FD-21/C

Kolor

Wyposażenie

Cena netto/brutto

podkład popiel

trzy zawiasy
płytkowe z regulacją,
uszczelka
w kolorze: brązowy,
popiel

84,24 zł/103,61 zł

biały, brązowy,
miodowy

podkład popiel

biały, brązowy,
miodowy

trzy zawiasy
płytkowe z regulacją,
uszczelka
w kolorze: brązowy,
popiel

114,40 zł/140,71 zł

130,00 zł/159,90 zł

159,00 zł/195,57 zł

361,62 zł brutto

calvados

● KONSTRUKCJA

Dwa ramiaki pionowe z płyty MDF.

● WYKOŃCZENIE

Ramiaki oklejone folią finish.

● OKUCIA

Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek na klucz, wkładkę patentową lub łazienkowy.

28

orzech

● SZKLENIE

wenge

Szyba – lacomat hartowana, bezpieczna, grubość 8 mm,
krawędzie tępione.

● OŚCIEŻNICE

Wymagana ościeżnica z trzema zawiasami
- Regulowane – str. 40.
- Regulowane Soft – str. 41.
- Stałe – str. 39.

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF.
Wypełnienie – płyta wiórowa otworowana.

● WYKOŃCZENIE

Płyty HDF oklejona folią finish.

● OKUCIA - akcesoria w cenie skrzydła

Trzy zawiasy czopowe wkręcane. Zamek wpuszczany dolny,
zamek trzyryglowy górny na wkładkę patentową.
Wizjer szerokokątny.

● AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

Próg z uszczelką do ościeżnicy typu FD-21/N i FD 21/ C
Wykonanie- stal nierdzewna grubości 1 mm
Montaż kołkami rozporowymi.
Wykonanie – do szerokości „80”, „90”.
Cena: 65,00 zł netto / 79,95 brutto.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

Dopłata za rozmiar 100 - 40,00 zł netto / 49,20 zł brutto
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TAMPA

drzwi zewnętrzne metalowe

skrzydła wejściowe wewnątrzlokalowe

nowość

Tampa III
475,00 zł netto
584,25 zł brutto

HERKULES

Herkules tłoczony W20
1215,00 zł netto
1494,45 zł brutto

Tampa I
475,00 zł netto
584,25 zł brutto

orzech ciemny

dąb złoty

● KONSTRUKCJA

Ramiak z płyty MDF oraz ze sklejki 45 mm ze wstawkami
z litego drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła
– listwy stabilizujące oraz styropian.

Typ ościeżnicy

Kolor

Wyposażenie

Ościeżnica wykonana
z materiałów
drewnopochodnych
– MDF

oklejona
folią PCV
w kolorze
skrzydła

trzy zawiasy czopowe,
uszczelka, gniazda
antywyważeniowe,
PRÓG Z TARCICY

Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką
FD-21/C

podkład
popiel

Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką,
malowana proszkowo
FD-21/C

brązowy,
miodowy

trzy zawiasy płytkowe
z regulacją, uszczelka
w kolorze:
brązowy, popiel

Płyty HDF, grubość 6 mm o powierzchniach frezowanych,
oklejonych folią PVC.

● OKUCIA W ZESTAWIE

Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek wpuszczany dolny.
Zamek trzyryglowy górny.
Trzy bolce antywyważeniowe.
Wizjer szerokokątny.
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● AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

Próg z uszczelką do ościeżnicy typu FD-21/N i FD 21/ C
Wykonanie – stal nierdzewna grubości 1 mm
Montaż kołkami rozporowymi.
Wykonanie – do szerokości „80”, „90”.
Cena: 65,00 zł netto / 79,95 brutto.

15

35

55

50

to
et

Cena
netto/brutto
163,00 zł
200,49 zł
130,00 zł
159,90 zł
159,00 zł
195,57 zł

92

OŚCIEŻNICA

USZCZELKA

zł
n

794
894
Możliwość wykonania
wymiaru dla „80” - 800
i dla „90” - 900 mm

schemat ościeżnicy

przekrój drzwi

Wymiar płyty
drzwiowej
(zewnętrznej)
846
946

00

„80”
„90”

Wymiar płyty
drzwiowej
(wewnętrznej)
816
916

80
,

Wymiar w świetle
ościeżnicy

mahoń

dąb złoty

Ceny ościeżnic – skrzydła Tampa
Tampa II
584,25 zł brutto

● WYKOŃCZENIE

Wymiar
zewnętrzny

dąb clasic

WYPEŁNIENIE
TERMOIZOLACYJNE

ELEMENT
DREWNIANY

18

47

5,

00

zł

ne
t

to

calvados

Herkules tłoczony W10
889,00 zł netto
1093,47 zł brutto

● KONSTRUKCJA

Zamknięta konstrukcja z blachy
stalowej, obustronnie ocynkowanej.
Wypełnienie skrzydła - twardy polistyren spieniony.
Grubość skrzydła wynosi 55 mm.
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Tabela wymiarów

Herkules Modern
2312,40 zł brutto
UWAGA
Producent zaleca zadaszenie w celu ochrony przed nadmiernym
działaniem promieni słonecznych. Zalecany montaż drzwi metodą
otwierania na zewnątrz, ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo
i walory estetyczne.

ZAWIAS

Wymiary drzwi (mm)
80 N
90 E

skrzydło
ościeżnica
min. otwór w murze
skrzydło
ościeżnica
min. otwór w murze

Wysokość

Szerokość

Grubość

2025
2090
2050
2037
2090
2062

842
894
878
950
1000
984

55
92
55
92
-

● OKUCIA W ZESTAWIE

Trzy zawiasy trójdzielne wzmocnione.
Zamek dolny trzybolcowy.
Zamek górny trzybolcowy.
Trzy bolce antywyważeniowe.
Ościeżnica składana pełna laminowana w kolorze skrzydła.
Uszczelka przylgowa w ościeżnicy.

● WYKOŃCZENIE

Blacha stalowa, głęboko tłoczona, obustronnie ocynkowana,
powlekana drewnopodobną folią PVC odporną na czynniki
atmosferyczne i promienie UV,
Grubość blachy 0,6 mm.
Współczynnik przenikania ciepła drzwi pełnych wynosi 1,5 [W(mK)]

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- wkładka – 13,00 zł netto / 15,99 zł brutto.
- próg ze stali nierdzewnej – szerokość „80” i „90”
65,00 zł netto / 79,95 brutto.
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ARES

skrzydła zewnętrzne metalowe

drzwi zewnętrzne metalowe

biały

TYTAN

brąz

Ceny ościeżnic do skrzydł Ares
Cena
netto/brutto

Typ ościeżnicy

Kolor

Wyposażenie

Ościeżnica metalowa
kątowa z uszczelką
FD-21/N

podkład
popiel

84,24 zł
103,61 zł

Ościeżnica metalowa
kątowa z uszczelką,
malowana proszkowo
FD-21/N

biały, brązowy

trzy zawiasy
płytkowe
z regulacją,
uszczelka
w kolorze:
brązowy, popiel

Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką
FD-21/C

podkład
popiel

130,00 zł
159,90 zł

Ościeżnica metalowa
pełna z uszczelką,
malowana proszkowo
FD-21/C

biały, brązowy

trzy zawiasy
płytkowe
z regulacją,
uszczelka
w kolorze:
brązowy, popiel

114,40 zł
140,71 zł

Tytan tłoczony E10
699,00 zł netto
859,77 zł brutto

Tytan tłoczony P10
699,00 zł netto
859,77 zł brutto

Tytan tłoczony S10
699,00 zł netto
859,77 zł brutto

przekrój drzwi
159,00 zł
195,57 zł
mahoń

40

orzech ciemny

Tabela wymiarów
2025

842

40

2090

895

50

min. otwór w murze

2065

865

skrzydło

2025

942

40
50

ościeżnica FD_21/N lub FD-14

2090

995

min. otwór w murze

2065

965

Próg ze stali nierdzewnej.

● KONSTRUKCJA

Zamknięta konstrukcja z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej.
Wypełnienie skrzydła stanowi twardy polistyren spieniony.
Grubość skrzydła - 40 mm.

● WYKOŃCZENIE

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana i lakierowana.
Grubość blachy 0,6 mm.

● OKUCIA W ZESTAWIE

Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek wpuszczany dolny na wkładkę patentową.
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80 N
90 N

Wymiary drzwi (mm)
skrzydło
ościeżnica
min. otwór w murze
skrzydło
ościeżnica
min. otwór w murze

Wysokość
2025
2090
2050
2025
2090
2050

Szerokość
842
894
878
942
994
978

UWAGA
Producent zaleca zadaszenie w celu ochrony przed nadmiernym działaniem
promieni słonecznych. Zalecany montaż drzwi metodą otwierania na zewnątrz,
ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo i walory estetyczne.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- wkładka – 13,00 zł netto /15,99 zł brutto.
- wizjer szerokokątny 15,00 zł netto / 18,45 zł brutto.
- próg ze stali nierdzewnej – szerokość „80” i „90” – 65,00 zł netto
/79,95 zł brutto.

92

40
92
-

Zamknięta konstrukcja z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej.
Wypełnienie skrzydła twardy polistyren spieniony.
Grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Blacha stalowa tłoczona, obustronnie ocynkowana
powlekana drewnopodobną folią PVC odporną na czynniki
atmosferyczne i promienie UV. Grubość blachy 0,6 mm

● OKUCIA W ZESTAWIE

Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
Zamek dolny trzybolcowy.
Zamek górny trzybolcowy.
Trzy bolce antywyważeniowe.
Ościeżnica składana pełna laminowana w kolorze skrzydła.
Uszczelka przylgowa w ościeżnicy.

ZAWIAS

schemat ościeżnicy

● KONSTRUKCJA

● WYKOŃCZENIE

ELEMENT
DREWNIANY

Grubość
40
92

35

90 N

skrzydło
ościeżnica FD_21/N lub FD-14

WYPEŁNIENIE
TERMOIZOLACYJNE

Tabela wymiarów

Grubość

15

Pełne
286,00 zł netto
351,78 zł brutto

Szerokość

50

80 N

Wysokość

OŚCIEŻNICA

USZCZELKA

dąb złoty

Wymiary

Tytan Pełny
691,00 zł netto
849,93 zł brutto
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Próg ze stali nierdzewnej.

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

- wkładka – 13,00 zł netto /15,99 zł brutto.
- wizjer szerokokątny 15,00 zł netto / 18,45 zł brutto.
- próg ze stali nierdzewnej – szerokość „80” i „90” 65,00 zł netto /79,95
brutto.
UWAGA
Producent zaleca zadaszenie w celu ochrony przed nadmiernym działaniem
promieni słonecznych. Zalecany montaż drzwi metodą otwierania na
zewnątrz, ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo i walory estetyczne.
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Drzwi ANTYWŁAMANIOWE

calvados

kasztan

ne
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14
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99
9,
0
1228,77 zł brutto

SENATOR klasa 2
● KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej
w fakturze drewna,
- Wypełnienie - płyta styropianowa.
- Wzmocnienie skrzydła stanowią specjalne kształtowniki.

wenge

dąb złoty

dąb rustical

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Batory występuje tylko w prezentowanym tłoczeniu.

Styropian
Stalowa blacha laminowana
Ożebrowanie z kątownika
3 bolce antywyważeniowe
Atestowany zamek dodatkowy
Atestowany zamek górny
Ceownik wklejany (możliwość obcięcia skrzydła)

to

A
B
C
D
E
F
G

mahoń

● OKUCIA

- 2 zamki: zamek główny (5 ruchomych rygli) klasa 5 i dodatkowy
(3 ruchome rygle) klasa 7.
- 3 bolce antywyważeniowe.
- Rozeta antywłamaniowa w klasie 4 ENV.
- Wkładka dolna atestowana w klasie B.
- Wkładka górna z pokrętłem klasa B.
- Ościeżnica w kolorze skrzydła.

BATORY klasa 4

● OKUCIA

- 3 zamki: 2 posiadają atest klasy 4 (zamek centralny - 9 ruchomych
rygli) oraz klasy 7 (zamek górny - 3 rygle).
- Dodatkowy zamek dolny wyposażony jest w 3 ruchome rygle.
- Rozeta antywłamaniowa w klasie 4 ENV.
- Wkładka dolna atestowana w klasie C.
- Wkładka górna z pokrętłem klasa C.
- Ościeżnica w kolorze skrzydła.

● KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej grubości 1 mm
laminowanej w fakturze drewna,
- Wypełnienie - płyta styropianowa.
- Wzmocnienie skrzydła stanowią specjalne kształtowniki oraz pręty
stalowe.

Drzwi stalowe antywłamaniowe mają zastosowanie
w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym
potwierdzone przez badanie zgodnie z normą PN-ENV 1627-2006/
U/ akredytowane w laboratorium.

Ościeżnica składana do drzwi antywłamaniowych
jednoskrzydłowych, bezuszczelkowa.
Wyposażenie:
- otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego
- trzy zawiasy trójdzielne
- osłonki otworów zaczepowych.
Wykonanie z blachy powlekanej o strukturze drewna.
Pokrycie farbą proszkową w kolorze brązowym 8017, białym 9010,
miodowym 8003.

UWAGA: Ościeżnica FD25/16 w rozmiarze 80N polecana jest
szczególnie dla klientów wymieniających drzwi wejściowe
w obiektach wznoszonych z tzw. “wielkiej płyty”.
Drzwi oferowane są w wersji gładkiej i tłoczonej.

ne

tto

Styropian
Stalowa blacha laminowana
Ożebrowanie z kątownika
Atestowany zamek centralny
Atestowany zamek dodatkowy
Zamek pomocniczy zamka centralnego
Punkt ryglowania zamka centralnego
3 bolce antywyważeniowe
Ceownik wklejany

0,

00

zł

Wymiary ościeżnic stalowych do drzwi antywłamaniowych
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Wysokość ościeżnicy przy gotowej
Całkowita szerokość ościeżnicy Sc
podłodze Hc

1439,10 zł brutto

● KONSTRUKCJA

- Skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej
w fakturze drewna,
- Wypełnienie - płyta styropianowa.
- Wzmocnienie skrzydła stanowią specjalne kształtowniki oraz pręty
stalowe.
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Styropian
Stalowa blacha laminowana
Ożebrowanie z kątownika
Pręty hartowane
Atestowany zamek centralny
Atestowany zamek dodatkowy
Zamek pomocniczy zamka centralnego
Punkt ryglowania zamka centralnego
3 bolce antywyważeniowe
Ceownik wklejany

1783,50 zł brutto

A
B
C
D
E
F
G
H
I

HETMAN klasa 3

orzech ciemny

Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeżnicy przy
gotowej podłodze
Klasa 2

Szerokość
Klasa 2

● OKUCIA

- 3 zamki: zamek główny (5 ruchomych rygli) klasa 5,
górny (3 ruchome rygle) klasa 7 i dodatkowy dolny
(3 ruchome rygle) klasa 7.
- 3 bolce antywyważeniowe.
- Rozeta antywłamaniowa w klasie 4 ENV.
- Wkładka dolna atestowana w klasie B.
- Wkładka górna z pokrętłem klasa B.
- Ościeżnica w kolorze skrzydła.

Klasa 3, Klasa 4

Klasa 2

Klasa 3, Klasa 4

FD25/21/C

FD25/1

FD25/16

FD25/21/C

80 N

2080

2067

2067

874

864

864

80

2080

2067

2067

905

890

890

80 E

2080

2077

2077

915

905

905

90 E

2080

2077

2077

1015

1005

1005

tolerancja

-

-

-

-

-

-

Klasa 3, Klasa 4

FD25/21/C

FD25/1 FD25/16 Wys. - Ho

FD25/1

FD25/16

Szer. - So

Wys. - Ho

Szer. - So

Wys. - Ho

Szer. - So

2075

860

2075

870

2040

810

2075

890

2075

910

2040

835

2075

900

2085

925

2050

855

2075

1000

2085

1025

2050

955

+5 mm- 0 +10 mm - 0 +10 mm - 0 +10 mm - 0 +10 mm - 0 +10 mm - 0
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nowość

naścienny

SYSTEM PRZESUWNY

System ten pozwala w łatwy i prosty sposób zamontować prowadnicę i skrzydło
drzwiowe, które przesuwa się wzdłuż ściany po zamontowanej prowadnicy nad otworem drzwiowym lub do nadproża. Rozwiązanie tego typu nie wymaga ingerencji
w konstrukcję istniejącej ściany.
W komplecie systemu przesuwnego znajduje się: aluminiowa szyna dł. 2000 mm
[SN 100/200], elementy montażowe, zestaw jezdny oraz okleinowana maskownica w kolorze
skrzydła.
Skrzydła drzwiowe do naściennego systemu przesuwnego wykonane są w wersji bezprzylgowej i występują w rozmiarach ‘70’, ‘80’, ‘90’, ‘100’ [opcja za dodatkową dopłatą]. Skrzydła
drzwiowe mają zamontowany pochwyt

Skrzydła drzwiowe do systemu przesuwnego dostępne są
w kolorystyce odpowiadającej danym modelom

dąb ryfla

ARF
orzech
północny

akacja

dąb złoty

ARF
nussbaum

nowość

nowość
ARF
limba jasna

ARF
limba ciemna

okleina
dwukierunkowa

okleina
dwukierunkowa

oregon pine

nowość

orzech bavaria

ARF
jabłoń

wenge

nowość

Ceny naściennego systemu przesuwnego
Asortyment

Cena netto

Cena brutto

System przesuwny [komplet z karniszem]

220,00

270,60

Skrzydło drzwiowe do systemu przesuwnego – dopłata do ceny modelu
skrzydła występującego w katalogu,
w dopłacie uwzględniony pochwyt z tworzywa w kolorze nikiel, złoty, brąz

30,00

36,90

nikiel

złoty

brąz
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AKCESORIA

OŚCIEŻNICE STAŁE
● LISTWA SOFT 5,5 mb
35,00 zł netto
43,05 zł brutto

Cena za listwę w kolorze: nussbaum, jabłoń,
orzech północny, limba jasna, limba ciemna,
dąb złoty, dąb ryfla, orzech bawaria, oregon pine
39,00 zł netto

Schemat budowy ościeżnicy
Uszczelka

47,97 zł brutto

● LISTWA PŁASKA 5,5 mb
30,00 zł netto
36,90 zł brutto

Cena za listwę w kolorze: nussbaum, jabłoń,
orzech północny, limba jasna, limba ciemna,
dąb złoty, dąb ryfla, orzech bawaria, oregon pine
38,00 zł netto

ŚCIANA
90

46,74 zł brutto

● ĆWIERĆWAŁKI 5,5 mb

Wymiary ościeżnic (mm)

16,00 zł netto
19,68 zł brutto

Stałe

Cena za listwę w kolorze: nussbaum, jabłoń,
orzech północny, limba jasna, limba ciemna,
dąb złoty, dąb ryfla, orzech bawaria, oregon pine
20,00 zł netto
24,60 zł brutto

„60”

690 x 2065

„70”

790 x 2065

„80”

890 x 2065

„90”

990 x 2065

„60+60”

1340 x 2065

„70+70”

1540 x 2065

„80+80”

1740 x 2065

„90+90”

1940 x 2065

● WKŁADKI PATENTOWE (31x36)
mosiądz
chrom		

– 13,00 zł netto / 15,99 zł brutto
– 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto

Listwy wykończeniowe str.38
listwy płaskie
ćwierćwałki
listwy soft

Ościeżnica stała 90 mm

● PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ Z USZCZELKĄ

do ościeżnic FD-21/N i FD-21/C.
Wykonanie – blacha nierdzewna o grubości 1 mm.
Montaż kołkami rozporowymi maskowanymi zaślepkami plastikowymi.
Wykonanie – do szerokości „80” i „90”.
Szerokość „80”, „90” – 65,00 zł netto / 79,95 brutto.

60x10x5500 mm
12x12x5500 mm
70x18x5500 mm

Ościeżnice okleinowane:
calvados, dąb, dąb południowy, buk, orzech, olcha,
mahoń, wenge, akacja, białe gładkie

Ościeżnice okleinowane:
białe (struktura drewna) – folia PCV,
kolor do skrzydeł Premium (nussbaum, jabłoń,
orzech północny, limba jasna, limba ciemna, dąb
złoty, dąb ryfla, orzech bavaria, oregon pine)

119,00 zł netto/146,37 zł brutto

126,00 zł netto/154,98 zł brutto

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

Dopłata za trzeci zawias 5,00 zł netto / 6,15 zł brutto (wszystkie ościeżnice).
Dopłata do ościeżnic dwuskrzydłowych 65%.
Istnieje możliwość zakupu ościeżnic bez okuć i uszczelki tzw. tunel.
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OŚCIEŻNICE REGULOWANE

OŚCIEŻNICE REGULOWANE – SOFT
Schemat budowy ościeżnicy

Schemat budowy ościeżnicy
Uszczelka
Zawias

Mocowanie zawiasu

ŚCIANA
Opaska stała
Opaska
regulacyjna

Wymiary ościeżnic (mm)

Opaska regulacyjna

Opaska regulacyjna

Regulowane
„60”

655 x 2041

„70”

755 x 2041

„80”

855 x 2041

„90”

955 x 2041

„60+60”

1315 x 2041

„60”

688 x 2061

„70+70”

1515 x 2041

„70”

788 x 2061

„80+80”

1715 x 2041

„80”

888 x 2061

„90+90”

1915 x 2041

Wymiary ościeżnic (mm)
Regulowane

Cennik ościeżnic

Typ
(zakres regulacji)

Ościeżnice okleinowane:
calvados, dąb, dąb południowy,
buk, orzech, olcha, mahoń, wenge,
akacja,białe gładkie

Ościeżnice okleinowane:
białe (struktura drewna)
– folia PCV, kolor
do skrzydeł Premium (nussbaum,
jabłoń, orzech północny, limba jasna,
limba ciemna, dąb złoty, dąb ryfla,
orzech bavaria, oregon pine)

(80-100, 100-120, 120-140 mm)

205,00 zł netto/252,15 zł brutto

213,00 zł netto,/261,99 zł brutto

(140-160, 160-180, 180-200 mm)

225,00 zł netto/ 276,75 zł brutto

233,00 zł netto/286,59 zł brutto

(200-220, 220-240, 240-260 mm)

243,00 zł netto,/ 298,89 zł brutto

255,00 zł netto/313,65 zł brutto

(260-280, 280-300 mm)

260,00 zł netto,/319,80 zł brutto

279,00 zł netto/ 343,17 zł brutto

300-320

287,90 zł netto,/ 354,11 zł brutto

329,10 zł netto/ 404,79 zł brutto

320-340

313,07 zł netto/385,07 zł brutto

355,43 zł netto/ 437,17 zł brutto

340-360

338,25 zł netto/ 416,04 zł brutto

381,76 zł netto/ 469,56 zł brutto

360-380

362,30 zł netto/ 445,62 zł brutto

408,09 zł netto/ 501,95 zł brutto

380-400

397,78 zł netto/ 489,26 zł brutto

436,71 zł netto/ 537,15 zł brutto

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

Dopłata za trzeci zawias 5,00 zł netto / 6,15 zł brutto (wszystkie ościeżnice).
Dopłata do ościeżnic dwuskrzydłowych 65%.
Istnieje możliwość zakupu ościeżnic bez okuć i uszczelki tzw. tunel.
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„90”

988 x 2061

„60+60”

1334 x 2061

„70+70”

1534 x 2061

„80+80”

1734 x 2061

„90+90”

1934 x 2061

Cennik ościeżnic
Typ
(zakres regulacji)

Ościeżnice okleinowane:
calvados, dąb,
dąb południowy, buk, orzech, olcha,
mahoń, wenge, akacja, białe gładkie

Ościeżnice okleinowane: białe (struktura
drewna) – folia PCV,
kolor do skrzydeł Premium (nussbaum,
jabłoń, orzech północny, limba jasna,
limba ciemna, dąb złoty, dąb ryfla,
orzech bavaria, oregon pine)

(80-90, 90-100, 100-110 mm)

259,00 zł netto/ 318,57 zł brutto

294,00 zł netto/361,62 zł brutto

(110-120, 120-130, 130-140 mm)

279,00 zł netto/343,17 zł brutto

314,00 zł netto/ 386,22 zł brutto

(140-150, 150-160, 160-170 mm)

299,00 zł netto/ 367,77 zł brutto

334,00 zł netto/410,82 zł brutto

● OPCJE ZA DOPŁATĄ

Dopłata za trzeci zawias 5,00 zł netto / 6,15 zł brutto (wszystkie ościeżnice).
Dopłata do ościeżnic dwuskrzydłowych 65%.
Istnieje możliwość zakupu ościeżnic bez okuć i uszczelki tzw. tunel.
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OŚCIEŻNICE METALOWE
FD-1

Ościeżnica symetryczna przeznaczona do zabudowy wewnątrzlokalowej
dla ścian wykonanych metodą tradycyjną.
Wykonanie – ościeżnica uniwersalna dwuzawiasowa (zawias wkręcany).
Pokrycie – popielata farba podkładowa.
Opcje wykonania:
•
trzeci zawias wkręcany,
•
otwór zaczepowy zamka górnego,
•
wykonanie kierunkowe (lewe, prawe),
•
osłonki otworów zaczepowych,
•
kotwy montażowe.

55,00 zł netto
67,65 zł brutto

Ościeżnica narożna mała bez uszczelki przeznaczona do zabudowy
wewnątrzlokalowej dla ścian wykonanych dowolną technologią również
w ścianach prefabrykowanych.
Wykonanie
•
ościeżnica uniwersalna dwuzawiasowa (zawias wkręcany).
Pokrycie
•
popielata farba podkładowa.
Opcje wykonania:
•
trzeci zawias wkręcany,
•
otwór zaczepowy zamka górnego,
•
wykonanie kierunkowe (lewe, prawe),
•
osłonki otworów zaczepowych,
•
kotwy montażowe odginane,
•
pokrycie farbą proszkową.

FD-7

51,00 zł netto
62,73 zł brutto

FD-21/C

Ościeżnica narożna duża z uszczelką, przeznaczona do ścian wewnątrz
i zewnątrzlokalowych, wykonanych metodą tradycyjną. Wykonanie
kierunkowe (lewe, prawe).
Pokrycie – popielata farba podkładowa.
Wyposażenie:
•
trzy zawiasy regulowane płytkowe,
•
uszczelka wciskana w kolorze,
brązowym lub popielatym,
•
osłonki otworów zaczepowych,
•
kotwy montażowe.
Opcje wykonania:
•
otwór zaczepowy zamka górnego,
•
pokrycie farbą proszkową.

lub FD11

podkład

130,00 zł netto
159,90 zł brutto

proszek
(biały,
brązowy,
miodowy).

159,00 zł netto
195,57 zł brutto

Ościeżnica narożna mała z uszczelką, przeznaczona do ścian
wewnątrzlokalowych, wykonanych metodą tradycyjną. Wykonanie
kierunkowe (lewe, prawe).
Pokrycie – popielata farba podkładowa.
Wyposażenie:
•
trzy zawiasy regulowane płytkowe,
•
uszczelka wciskana w kolorze,
brązowym lub popielatym,
•
osłonki otworów zaczepowych,
•
kotwy montażowe odginane.
Opcje wykonania:
•
otwór zaczepowy zamka górnego,
•
pokrycie farbą proszkową.

FD-21/N
lub FD14

podkład

84,24 zł netto
103,61 zł brutto

proszek
(biały,
brązowy,
miodowy).

114,40 zł netto
140,71 zł brutto

FD25/21/C/LAM

200,00 zł netto
246,00 zł brutto

42

15

35

50

92

39

Ościeżnica składana z blachy powlekanej w strukturze drewna.
Ościeżnica składana do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
wejściowych jednoskrzydłowych z uszczelką.
Wykonanie kierunkowe: lewe, prawe.
Wyposażenie:
•
otwór zaczepowy zamka górnego,
•
trzy zawiasy regulowane płytkowe,
•
uszczelka wciskana w kolorze brązowym lub popielatym,
•
osłonki otworów zaczepowych,
•
wykonana z blachy powlekanej o strukturze drewna w kolorze:
dąb złoty, orzech, wenge.

KLAMKI ZEWNĘTRZNE
nikiel
szczotkowany

brąz
antyczny

ALMA

nikiel szczotkowany,
brąz antyczny

57,00 zł netto
70,11 zł brutto za kpl.

chrom

STELLA
chrom

70,00 zł netto
86,10 zł brutto za kpl.

KLAMKI WEWNĘTRZNE
brąz
grafiato

mosiądz
lakierowany

nikiel
lakierowany

stal
nierdzewna

NOVA

mosiądz lakierowany,
nikiel lakierowany, brąz grafiato

22,25 zł netto
27,36 zł brutto za kpl.

22,25 zł netto
27,36 zł brutto za kpl.

28,00 zł netto
34,44 zł brutto za kpl.

ROMANA

brąz grafiato, nikiel lakierowany

40,00 zł netto
49,20 zł brutto za kpl.

40,00 zł netto
49,20 zł brutto za kpl.

45,00 zł netto
55,35 zł brutto za kpl.

GRISZA
stal nierdzewna

56,50 zł netto
69,49 zł brutto za kpl.

56,50 zł netto
69,49 zł brutto za kpl.

79,83 zł netto
98,19 zł brutto za kpl.

CLASSIC
białe

15,00 zł netto
18,45 zł brutto

15,00 zł netto
18,45 zł brutto

17,00 zł netto
20,91 zł brutto
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