
POLSKIE DRZWI

Kolekcja 1/2014
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£ezka 
na lustrze

Diament

Refleks

Diament

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

rozmiary 80/90

Refleks

Diament

rozmiary 80/90

Refleks

Diament

Andromeda  | 2199 z³* / 2704,77 z³**

Krokus  | 899 z³* / 1105,77 z³** P³omyk  | 1299 z³* / 1597,77 z³** Lyra  | 1399 z³* / 1720,77 z³** Malwa  | 1249 z³* / 1536,27 z³** Aries  | 1749 z³* / 2151,27 z³**

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

ciemny mahoñ

Ma³y P³omyk  1299 z³* / 1597,77 z³**|

rozmiary 80/90

Diament

3 Diamenty

Diament

£ezka 

Dostêpne kolory

ciemny mahoñ

DRZWI DWUSKRZYD£OWE
Wykonywane na wymiar, cena poni¿ej dotyczy drzwi 
pe³nych. Mo¿liwoœæ przeszklenia drzwi pod 
indywidualn¹ wycenê.

1. CENA NETTO: od 2300 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejscia do 1400 mm.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar.
2. CENA NETTO : od 2900 z³ 
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia 1401-1800.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
WYPOSA¯ENIE:
- zamek dolny trzyryglowy 
- zamek górny trzyryglowy
- bolce przeciwwywa¿eniowe 
- zawiasy trójdzielne Z5
- œcie¿nica sk³adana FD-25/21C w kolorze skrzyd³a
  lub malowana proszkowo

Drzwi dwuskrzydùowe dostæpne tylko pod 
zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni) 

2 3

Drzwi dwuskrzyd³owe  | od 2300 z³*
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£ezka 
na lustrze

Diament

Refleks

Diament

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

rozmiary 80/90

Refleks

Diament

rozmiary 80/90

Refleks

Diament

Andromeda  | 2199 z³* / 2704,77 z³**

Krokus  | 899 z³* / 1105,77 z³** P³omyk  | 1299 z³* / 1597,77 z³** Lyra  | 1399 z³* / 1720,77 z³** Malwa  | 1249 z³* / 1536,27 z³** Aries  | 1749 z³* / 2151,27 z³**

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

ciemny mahoñ

Ma³y P³omyk  1299 z³* / 1597,77 z³**|

rozmiary 80/90

Diament

3 Diamenty

Diament

£ezka 

Dostêpne kolory

ciemny mahoñ

DRZWI DWUSKRZYD£OWE
Wykonywane na wymiar, cena poni¿ej dotyczy drzwi 
pe³nych. Mo¿liwoœæ przeszklenia drzwi pod 
indywidualn¹ wycenê.

1. CENA NETTO: od 2300 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejscia do 1400 mm.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar.
2. CENA NETTO : od 2900 z³ 
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia 1401-1800.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
WYPOSA¯ENIE:
- zamek dolny trzyryglowy 
- zamek górny trzyryglowy
- bolce przeciwwywa¿eniowe 
- zawiasy trójdzielne Z5
- œcie¿nica sk³adana FD-25/21C w kolorze skrzyd³a
  lub malowana proszkowo

Drzwi dwuskrzydùowe dostæpne tylko pod 
zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni) 

2 3

Drzwi dwuskrzyd³owe  | od 2300 z³*
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rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

W2

Refleks

Refleks

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

Leo  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

Wirgo  | 899 z³* / 1105,77 z³** Dorado  | 1749 z³* / 2157,27 z³** Apus  | 1449 z³* / 1782,27 z³** Cetus  | 1449 z³* / 1782,27 z³**

Refleks

W1

W2

rozmiary 80/90

W2 W2

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

ciemny mahoñ

Dostêpne kolory

ciemny mahoñ

DRZWI DWUSKRZYD£OWE 
Wykonywane na wymiar, cena poni¿ej dotyczy drzwi 
pe³nych. Mo¿liwoœæ przeszklenia drzwi pod 
indywidualn¹ wycenê 

1. CENA NETTO: od 2300 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia do 1400.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
2.CENA NETTO: od 2900 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia 1401-1800.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
WYPOSA¯ENIE:
- zamek dolny trzyryglowy 
- zamek górny trzyryglowy
- bolce przeciwwywa¿eniowe
- zawiasy trójdzielne Z5
- oœcie¿nica sk³adana FD-25/21C w kolorze skrzyd³a
  lub malowana proszkowo

Drzwi dwuskrzydùowe dostæpne tylko pod 
zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni) 

Leo 1  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

rozmiary 80/90

Refleks

Karina  | 1649 z³* / 2028,27 z³**

W1

rozmiary 80/90

4 5

Drzwi dwuskrzyd³owe  | od 2300 z³*
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rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

W2

Refleks

Refleks

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

Leo  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

Wirgo  | 899 z³* / 1105,77 z³** Dorado  | 1749 z³* / 2157,27 z³** Apus  | 1449 z³* / 1782,27 z³** Cetus  | 1449 z³* / 1782,27 z³**

Refleks

W1

W2

rozmiary 80/90

W2 W2

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

ciemny mahoñ

Dostêpne kolory

ciemny mahoñ

DRZWI DWUSKRZYD£OWE 
Wykonywane na wymiar, cena poni¿ej dotyczy drzwi 
pe³nych. Mo¿liwoœæ przeszklenia drzwi pod 
indywidualn¹ wycenê 

1. CENA NETTO: od 2300 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia do 1400.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
2.CENA NETTO: od 2900 z³
Szerokoœæ œwiat³a przejœcia 1401-1800.
Skrzyd³o czynne 80-90 skrzyd³o bierne pozosta³y 
wymiar
WYPOSA¯ENIE:
- zamek dolny trzyryglowy 
- zamek górny trzyryglowy
- bolce przeciwwywa¿eniowe
- zawiasy trójdzielne Z5
- oœcie¿nica sk³adana FD-25/21C w kolorze skrzyd³a
  lub malowana proszkowo

Drzwi dwuskrzydùowe dostæpne tylko pod 
zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni) 

Leo 1  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

rozmiary 80/90

Refleks

Karina  | 1649 z³* / 2028,27 z³**

W1

rozmiary 80/90

4 5

Drzwi dwuskrzyd³owe  | od 2300 z³*
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rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

rozmiary 80/90

Grus  | 1640 z³* / 2017,20 z³** Crater  | 1870 z³* / 2300,10 z³** Orion  | 1870 z³* / 2300,10 z³**

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

ciemny mahoñ

Hydra  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

Skrzyd³o: wykonane w wersji przylgowej z uszczelk¹ o gruboœci 55 mm, ocieplone wk³adem termoizolacyjnym (polistyren 
ekspandowany). Zewnêtrzna powierzchnia skrzyd³a wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobn¹ foli¹ PVC. 
Dodatkowo powierzchnia skrzyd³a pokryta foli¹ ochronn¹ (do usuniêcia niezw³ocznie po monta¿u drzwi).
Oœie¿nica: z³o¿ona z uszczelk¹, wykonana z blachy o strukturze drewna w kolorze skrzyd³a, próg aluminiowy.
Ramka w kolorze skrzyd³a.

KONSTRUKCJA 

Mensa  | 1399 z³* / 1720,77 z³**

rozmiary 80/90

W2

Refleks

W1

Refleks

Refleks

Refleks

Refleks

Drzwi zewnêtrzne nale¿y zabezpieczyæ przed bezpoœrednim dzia³aniem
czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia
lub wiatro³apu (jest to bezwzglêdnym warunkiem gwarancji).

OPCJE ZA DOP£AT¥
- drzwi szer. 100 cm - 300,00 z³* / 369,00 z³** - dostêpne na zamówienie
- mo¿liwoœæ skrótu do 120 mm - 100,00 z³* / 123,00 z³**
- wizjer - 15,00 z³* / 18,45 z³**
- klamka antyw³amaniowa Diva - 260,00 z³* / 319,80 z³**

Klamka antyw³amaniowa
Diva

rozmiary 80/90

W2 Refleks

Pawo  | 1399 z³* / 1720,77 z³**

6 7

HermesLena

rozmiary 80/90

WYPOSA¯ENIE W CENIE DRZWI:
1. dwa zamki 3-bolcowe (na wk³adkê patentow¹)
2. trzy bolce antywywa¿eniowe
3. trzy zawiasy trójdzielne Z5 antyw³amaniowe
4. podwójne uszczelnienie (w skrzydle i oœcie¿nicy)
5. próg aluminiowy ****
6. dwie wk³adki patentowe 31x50
7. klamka, szyld górny  **** 
    - do wyboru klamki kolor nikiel, patyna (Lena, Hermes)
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rozmiary 80/90 rozmiary 80/90

* cena netto       ** cena brutto      *** Drzwi o szer. 100E dostêpne w kolorach: z³oty d¹b, ciemny orzech, mahoñ, wenge i d¹b rustical

rozmiary 80/90

Grus  | 1640 z³* / 2017,20 z³** Crater  | 1870 z³* / 2300,10 z³** Orion  | 1870 z³* / 2300,10 z³**

Dostêpne kolory od rêki:

Dostêpne kolory na zamówienie:

**** ca³kowity koszt okuæ - 5,15 z³ netto

ciemny mahoñ

Hydra  | 1349 z³* / 1659,27 z³**

Skrzyd³o: wykonane w wersji przylgowej z uszczelk¹ o gruboœci 55 mm, ocieplone wk³adem termoizolacyjnym (polistyren 
ekspandowany). Zewnêtrzna powierzchnia skrzyd³a wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobn¹ foli¹ PVC. 
Dodatkowo powierzchnia skrzyd³a pokryta foli¹ ochronn¹ (do usuniêcia niezw³ocznie po monta¿u drzwi).
Oœie¿nica: z³o¿ona z uszczelk¹, wykonana z blachy o strukturze drewna w kolorze skrzyd³a, próg aluminiowy.
Ramka w kolorze skrzyd³a.

KONSTRUKCJA 

Mensa  | 1399 z³* / 1720,77 z³**

rozmiary 80/90

W2

Refleks

W1

Refleks

Refleks

Refleks

Refleks

Drzwi zewnêtrzne nale¿y zabezpieczyæ przed bezpoœrednim dzia³aniem
czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia
lub wiatro³apu (jest to bezwzglêdnym warunkiem gwarancji).

OPCJE ZA DOP£AT¥
- drzwi szer. 100 cm - 300,00 z³* / 369,00 z³** - dostêpne na zamówienie
- mo¿liwoœæ skrótu do 120 mm - 100,00 z³* / 123,00 z³**
- wizjer - 15,00 z³* / 18,45 z³**
- klamka antyw³amaniowa Diva - 260,00 z³* / 319,80 z³**

Klamka antyw³amaniowa
Diva

rozmiary 80/90

W2 Refleks

Pawo  | 1399 z³* / 1720,77 z³**

6 7

HermesLena

rozmiary 80/90

WYPOSA¯ENIE W CENIE DRZWI:
1. dwa zamki 3-bolcowe (na wk³adkê patentow¹)
2. trzy bolce antywywa¿eniowe
3. trzy zawiasy trójdzielne Z5 antyw³amaniowe
4. podwójne uszczelnienie (w skrzydle i oœcie¿nicy)
5. próg aluminiowy ****
6. dwie wk³adki patentowe 31x50
7. klamka, szyld górny  **** 
    - do wyboru klamki kolor nikiel, patyna (Lena, Hermes)



rozmiary 80/90/100***

Dostêpne od rêki:

Dostêpne na zamówienie:

PARTNER HANDLOWY

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

WYPOSA¯ENIE W CENIE DRZWI:
1. zamek dolny 
2. trzy zawiasy czopowe - wkrêcane

Skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej o gruboœci 40 mm ocieplone wk³adem termoizolacyjnym (polistyren ekspandowany). Zewnêtrzna 
powierzchnia skrzyd³a wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej. Oœcie¿nica spawana naro¿na, malowana farb¹ proszkow¹.

KONSTRUKCJA 

Drzwi zewnêtrzne nale¿y zabezpieczyæ przed bezpoœrednim dzia³aniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia
lub wiatro³apu (jest to bezwzglêdnym warunkiem gwarancji).

OPCJE ZA DOP£AT¥
- drzwi szer. 100 cm - 100,00 z³* / 123,00 z³**
- drzwi szer. 110 cm - 200,00 z³* / 246,00 z³** - dostêpne na zamówienie
- mo¿liwoœæ skrótu do 160 mm - 100,00 z³* / 123,00 z³**
- próg (rozmiar 80, 90) 35,00 z³* / 43,05 z³**
- próg (rozmiar 100) 45,00 z³* / 55,35 z³**

Drzwi techniczne  | 420 z³* / 516,60 z³**

* cena netto       ** cena brutto      *** Dostêpne za dop³at¹

http://
http://
http://
http://

