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DRZWI W         DNI *
KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH* POTWIERDŹ TERMIN U HANDLOWCA

1MARCELLO UNO GRANDE PLUS STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2699,00brutto

netto2194,30

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 68mm, bez przetłoczenia, zamek listwowy (rozstaw 92 mm), 
bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej, szyba LUSTRO.

Dostępne rozmiary : „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana symetryczna, 
klamka GAM, wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT BIAŁY

2RAFFAELLO UNO TITANIUM T9 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2099,00brutto

netto1706,50

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, 
ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej, szyba LUSTRO

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica TERMO, klamka ANA +rozeta, 
wkładka+wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ROZMIAR 90

ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT

3SERPENTE BASTION T9 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2039,00brutto

netto1657,72

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, 
ramka przyszybowa laminowana w kolorze skrzyda drzwiowego, szyba ANTISOL.

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera :  skrzydło drzwiowe, ościeżnica TERMO, klamka ANA +rozeta,
wkładka+wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ROZMIAR 90

ZŁOTY DĄB ORZECH
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4AURIGA UNO BASTION T0 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1799,00brutto

netto1462,60

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, bez przetłoczenia (T0), dwa niezależne zamki, 
bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej, szyba MLECZNA.

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana, symetryczna, 
klamka ANA+rozeta, wkładka+ wkładko-gałka, próg, akcesoria montażowe.

ROZMIAR 90

ZŁOTY DĄB ORZECH MAHOŃ WENGE ANTRACYT BIAŁY

5PEŁNE JOWISZ T0 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1199,00brutto

netto974,79

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, bez przetłoczenia (T0), dwa niezależne zamki, 
bolce antywyważeniowe.

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana,  symetryczna, klamka 
DORA+rozety, wkładka+wkładko-gałka, próg stal  nierdzewna, akcesoria montażowe.

ZŁOTY DĄB ORZECH MAHOŃ WENGE ANTRACYT BIAŁY

6MADRYT JOWISZ T6 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1199,00brutto

netto974,79

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, 
bolce antywyważeniowe, szyba DIAMENT.

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana symetryczna, klamka 
DORA+rozety, wkładka+wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ZŁOTY DĄB ORZECH

7PEŁNE JOWISZ T8 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

LONDYN LONDYN II

1149,00brutto

netto934,14

1399,00brutto

netto1137,40
1349,00brutto

netto1096,75

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, 
bolce antywyważeniowe, szyba DIAMENT.

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana symetryczna, klamka 
DORA+rozety, wkładka+wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ZŁOTY DĄB ORZECH
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8PEŁNE LAK STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

949,00brutto

netto771,54

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 55mm, bez przetłoczenia, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, 
ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej, szyba STOPSOL (wg wzoru).

Dostępne rozmiary : „80” (895 x 2060), „90” (1000 x 2070)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe malowane, ościeżnica metalowa lakierowana asymetryczna, 
klamka ANA+rozeta, wkładka+wkładko-gałka, próg stal nierdzewna, akcesoria montażowe.

ANTRACYT
RAL 7016

BRĄZ
RAL 8017

BIAŁY
RAL 9010

9MOZART GŁADKI STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2127,90brutto

netto1730,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, akustyczne, antywłamaniowe kl. RC3

Uwaga : Hc WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2075mm, Sc SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 901mm.

Dostępne rozmiary : „80E”

Cena zawiera : skrzydło, ościeżnica symetryczna FD/25/21/B laminowana, próg ze stali nie-
rdzewnej, wkładka górna atestowana w klasie „A” wkładka dolna atestowana w klasie „B” 
komplet okuć PTZ.

ORZECH ANTRACYT
RAL 7016

10MOZART T42 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2189,40brutto

netto1780,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, akustyczne, antywłamaniowe kl. RC3

Uwaga : Hc WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 2075mm, Sc SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 901mm.

Dostępne rozmiary : „80E”

Cena zawiera : skrzydło, ościeżnica symetryczna FD/25/21/B laminowana, próg ze stali nie-
rdzewnej, wkładka górna atestowana w klasie „A” wkładka dolna atestowana w klasie „B” 
komplet okuć PTZ.

ORZECH ANTRACYT
RAL 7016

11TŁOCZONY T20 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1280,43brutto

netto1041,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe

skrzydło grubości 55mm wykonane z blachy stalowej ocieplone polistyrenem spienionym. 
Uszczelka w ościeżnicy i w skrzydle, ościeżnica symetryczna, zaczep regulowany,
próg ze stali nierdzewnej. 

Dostępne rozmiary : „80”, „90” 

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg nierdzewny, klamka Matti + szyld + komplet wkładek.

ZŁOTY DĄB ORZECH
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12KRÓTKA SZYBA T20 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1606,38brutto

netto1306,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe

skrzydło grubości 55mm wykonane z blachy stalowej ocieplone polistyrenem spienionym. 
Uszczelka w ościeżnicy i w skrzydle, ościeżnica symetryczna, zaczep regulowany,
próg ze stali nierdzewnej. 

Dostępne rozmiary : „90” 

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg nierdzewny, klamka Matti + szyld + komplet wkładek.

ZŁOTY DĄB ORZECH

13DŁUGA SZYBA T20 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1692,48brutto

netto1376,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe

skrzydło grubości 55mm wykonane z blachy stalowej ocieplone polistyrenem spienionym. 
Uszczelka w ościeżnicy i w skrzydle, ościeżnica symetryczna, zaczep regulowany,
próg ze stali nierdzewnej. 

Dostępne rozmiary : „90” 

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg nierdzewny, klamka Matti + szyld + komplet wkładek.

ZŁOTY DĄB ORZECH

14GŁADKIE „55” STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1280,43brutto

netto1041,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe

skrzydło grubości 55mm wykonane z blachy stalowej ocieplone polistyrenem spienionym. 
Uszczelka w ościeżnicy i w skrzydle, ościeżnica symetryczna, zaczep regulowany,
próg ze stali nierdzewnej. 

Dostępne rozmiary : „80”, „90” 

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg nierdzewny, klamka Matti + szyld + komplet wkładek.

ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT

15TŁOCZONY T21 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1280,43brutto

netto1041,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe

skrzydło grubości 55mm wykonane z blachy stalowej ocieplone polistyrenem spienionym. 
Uszczelka w ościeżnicy i w skrzydle, ościeżnica symetryczna, zaczep regulowany,
próg ze stali nierdzewnej. 

Dostępne rozmiary : „90” 

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg nierdzewny, klamka Matti + szyld + komplet wkładek.

ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT
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16GALENA 40 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1121,76brutto

netto912,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplone

Konstrukcja : skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 40mm, okładzina z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór (GALENA 40),
Wykończenie powierzchni : drewnopodobna folia PCV (Galena i Monachium), dodatkowa folia ochronna (do usunięcia niezwłocznie po 
montażu drzwi),
Ocieplenie : twarda płyta z polistyrenu spienionego współczynnik przenikania ciepła U=1,7 W/m2*K izolacyjność akustyczna Rw í 27dB,
Ościeżnica : asymetryczna składana w okleinie PCV drewnopodobnej z uszczelką (Galena i Monachium), narożna składana w okleinie 
PCV drewnopodobnej z uszczelką (Galena i Monachium),
ZZawiasy i klamki : 3 komplety zawiasów kl.7, regulowanych, dwudzielnych (Galena i Monachium), 2 zamki wpuszczane (dolny 1-ryglowy, 
górny 3-bolcowy) (Galena i Monachium), 3 specjalne bolce antywyważeniowe (Galena i Monachium),
Skracanie drzwi : możliwość skracania max. do 160mm, koszt skrócenia skrzydła:  70,00 netto / 86,10 brutto.

Dostępne rozmiary : „80”, „90”

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg, komplet akcesoriów MATTI : klamka + szyld + kpl. wkładek.

ZŁOTY DĄBORZECH

17MONACHIUM STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1084,86brutto

netto882,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, ocieplone

Konstrukcja : skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 40mm, okładzina z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór (GALENA 40),
Wykończenie powierzchni : drewnopodobna folia PCV (Galena i Monachium), dodatkowa folia ochronna (do usunięcia niezwłocznie po 
montażu drzwi),
Ocieplenie : twarda płyta z polistyrenu spienionego współczynnik przenikania ciepła U=1,7 W/m2*K izolacyjność akustyczna Rw í 27dB,
Ościeżnica : asymetryczna składana w okleinie PCV drewnopodobnej z uszczelką (Galena i Monachium), narożna składana w okleinie 
PCV drewnopodobnej z uszczelką (Galena i Monachium),
ZZawiasy i klamki : 3 komplety zawiasów kl.7, regulowanych, dwudzielnych (Galena i Monachium) 2 zamki wpuszczane (dolny 1-ryglowy, 
górny 3-bolcowy) (Galena i Monachium) 3 specjalne bolce antywyważeniowe (Galena i Monachium),
Skracanie drzwi : możliwość skracania max. do 160mm, koszt skrócenia skrzydła:  70,00 netto / 86,10 brutto.

Dostępne rozmiary : „80”, „90”

Cena zawiera :  skrzydło + ościeżnica + próg, komplet akcesoriów MATTI : klamka + szyld + kpl. wkładek.

ZŁOTY DĄBORZECH

18WZÓR 26C STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2003,67brutto

netto1629,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, premium gr. 54 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 54 mm (PREMIUM), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ANTRACYTORZECH

19WZÓR 1 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1806,87brutto

netto1469,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, premium gr. 54 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 54 mm (PREMIUM), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „80”, „80N”, „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ZŁOTY DĄBANTRACYTORZECH
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20WZÓR 26D STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2003,67brutto

netto1629,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, premium gr. 54 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 54 mm (PREMIUM), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „80”, „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ANTRACYTORZECH

21WZÓR 26 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2987,67brutto

netto2429,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, premium gr. 54 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 54 mm (PREMIUM), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ANTRACYTORZECH

22WZÓR 5 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*2864,67brutto

netto2329,00

**2446,47brutto

netto1989,00
**cena dla skrzydła L-P 90 gr. 54 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, przeszklenie listek.

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

*Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ZŁOTY DĄBORZECH

23WZÓR 12 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3405,87brutto

netto2769,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ZŁOTY DĄBANTRACYT
GŁADKI

ORZECH
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24WZÓR 26 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*3405,87brutto

netto2769,00

**2987,67brutto

netto2429,00
**cena dla skrzydła L-P 90 gr. 54 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szyba REFLEX.

***3713,37brutto

netto3019,00
***cena dla skrzydła L-P 90 gr. 76 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szkło REFLEX.

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary : „90”

*Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ZŁOTY DĄBANTRACYT
GŁADKI

ORZECH

25WZÓR 42 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*3282,87brutto

netto2669,00

**2864,67brutto

netto2329,00
**cena dla skrzydła L-P 90 gr. 54 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szyba REFLEX.

***3590,37brutto

netto2919,00
***cena dla skrzydła L-P 90 gr. 76 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szkło REFLEX.

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

*Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ANTRACYT
STRUKTURA

ORZECH

26WZÓR 37 STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*3405,87brutto

netto2769,00

**2987,67brutto

netto2429,00
**cena dla skrzydła L-P 90 gr. 54 mm: 

okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szyba REFLEX.

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

*Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ANTRACYT
GŁADKI

ORZECH

27WZÓR 26D STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2446,47brutto

netto1989,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, expert gr. 64 mm

Konstrukcja :  skrzydło wykonane w wersji przylgowej o gr. 64 mm (EXPERT 64), ramiak z drewna iglastego, uszczelka w skrzydle, 
wypełnienie piana poliuretanowa.
Wyposażenie :  zawiasy regulowane 3D, zamek listwowy hakowy, dodatkowy górny zamek, bolce antywyważeniowe, ościeżnica stalowa 
’11’’ lub aluminiowa TERMO (dopłata 680 zł/netto), klamki TAHOMA inox, Wkładki Wilka system 1-klucz, próg aluminiowy.

Dostępne rozmiary :  „90”

Cena drzwi z pełnym wyposażeniem.

ZŁOTY DĄBANTRACYT
GŁADKI

ORZECH
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28WZÓR 12C STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2987,67brutto

netto2429,00

Drzwi zewnętrzne
metalowe, premium gr. 54 mm

Akcesoria w standardzie : skrzydło o grubości 54 mm z uszczelką wypełnione pianką poliuretanową, ryglowanie górne i dolne hak, 
zamek górny z wkładko-gałką WILKA (system jednego klucza), klamka TAHOMA INOX, zasuwnica z zamkiem głównym i z wkładką 
WILKA (system jednego klucza), próg aluminiowy z uszczelką, 3 zawiasy 3D regulowane + nasadki, regulacja języka, 3 zaczepy regulo-
wane, 3 bolce antywyważeniowe, zestaw montażowy,

Dostępne rozmiary : „90”

W cenie : okucia srebrne, klamka TAHOMA INOX, szkło piaskowane według wzoru.

ZŁOTY DĄBANTRACYT
GŁADKI

ORZECH

29ICAK DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2769,00brutto

netto2251,21

Drzwi zewnętrzne
drewniane, płytowe

grubość skrzydła 74mm, sklejka sosnowa, dwa zamki niezależne, uszczelka w skrzydle i 
ościeżnicy, wręg antywyważeniowy, szyba STANDARD wg modelu, próg aluminiowy z prze-
kadką termiczną, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.

Dostępne rozmiary : „90”(1010 x 2075)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica drewniana, próg aluminiowy.

ORZECH

30ACERO DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3099,00brutto

netto2519,51

Drzwi zewnętrzne
drewniane, płytowe

grubość skrzydła 74mm, sklejka meranti, dwa zamki niezależne, uszczelka w skrzydle i 
ościeżnicy, wręg antywyważeniowy, szyba STANDARD wg modelu, próg aluminiowy z prze-
kadką termiczną, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.

Dostępne rozmiary : „90”(1010 x 2075)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica drewniana, próg aluminiowy.

CIEMNY DĄB

31ARIE DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2839,00brutto

netto2308,13

Drzwi zewnętrzne
drewniane, płytowe

grubość skrzydła 74mm, sklejka sosnowa, dwa zamki niezależne, uszczelka w skrzydle i 
ościeżnicy, wręg antywyważeniowy, szyba STANDARD wg modelu, próg aluminiowy z prze-
kadką termiczną, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.

Dostępne rozmiary : „90”(1010 x 2075)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica drewniana, próg aluminiowy.

ORZECH
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32FREI DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2379,00brutto

netto1934,14

Drzwi zewnętrzne
naturalne drewniane

Akcesoria w standardzie : grubość skrzydła 65mm, naturalne drewno sosnowe, dwa zamki 
niezależne, uszczelka w skrzydle i ościeżnicy, szyba STANDARD wg modelu, próg z drewna 
twardego, trzy zawiasy (sosna) regulowane w trzech paszczyznach.

Dostępne rozmiary : „90” (1010 x 2095)

Cena zawiera :  skrzydło drzwiowe, ościeżnica drewniana, próg drewniany.

CIEMNY DĄB TABACO

33SALOU DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3210,00brutto

netto2609,76

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzydła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką, 
trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek 
listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie.

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera : ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa lustro weneckie.

ZŁOTY DĄBORZECH

34TARRAGONA DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3210,00brutto

netto2609,76

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzydła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką, 
trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek 
listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie.

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera : ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa lustro +  lacobel .

CIEMNY DĄB

35CASPE DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2870,00brutto

netto2333,33

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzydła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką, 
trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek 
listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie.

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera : ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa reflex, elementy 
dekoracyjne INOX, ozdobny frez na powierzchni.

ZŁOTY DĄB CIEMNY DĄB
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44FREZJA F5 DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2640,00brutto

netto2146,34

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzyd ła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejone-
go warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczel-
ką, trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub 
zamek listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera : ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa + piaskowane  
elementy, ozdobny szeroki frez na powierzchni.

ZŁOTY DĄBORZECH

45MONORI DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2340,00brutto

netto1902,44

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzydła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką, 
trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek 
listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie.

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera : ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa reflex, ozdobny 
frez na powierzchni.

WINCHESTERORZECH

46SKOS DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3090,00brutto

netto2512,20

Drzwi zewnętrzne
drewniane

grubość skrzydła 75mm, konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką, 
trzy zawiasy czopowe z regulacją, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek 
listwowy, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie.

Dostępne rozmiary : „90”

Cena zawiera :  ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki, szyba zespolona dwukomorowa obustronna wy-
pukła antisol, ozdobne płyciny.

ZŁOTY DĄBORZECH

47P150 DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3627,27brutto

netto2949,00

Drzwi zewnętrzne
drewniane, sosna

grubość skrzydła 72 mm, uszczelka w skrzydle i futrynie, drzwi w systemie przylgowym, poszycie zewnętrz-
ne skrzydła wykonane ze sklejki wodoodpornej sosnowej 7 mm, konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci 
kratownicy z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm, ramiak skrzydła wykonany z drewna sosno-
wego wzmocniony blachą oraz profilem „C”, wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias,  próg aluminiowy 
z przegrodą termiczną, 2 zamki niezależne bolcowe, rozstaw 72 mm, cztery zawiasy regulowane.

Dostępne rozmiary : „90” (102 x 208,2)

Cena zawiera :  materiał sosna, okucia METRO oraz wkładki w systemie jednego klucza, szkło piaskowa-
ne według wzoru.

ANTRACYT
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48P101 DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

3750,27brutto

netto23 49,00

Drzwi zewnętrzne
drewniane, sosna

grubość skrzydła 72 mm, uszczelka w skrzydle i futrynie, drzwi w systemie przylgowym, poszycie zewnętrz-
ne skrzydła wykonane ze sklejki wodoodpornej sosnowej 7 mm, konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci 
kratownicy z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm, ramiak skrzydła wykonany z drewna sosno-
wego wzmocniony blachą oraz profilem „C”, wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias,  próg aluminiowy 
z przegrodą termiczną, 2 zamki niezależne bolcowe, rozstaw 72 mm, cztery zawiasy regulowane.

Dostępne rozmiary : „90” (102 x 208,2)

Cena zawiera :  materiał sosna, okucia METRO oraz wkładki w systemie jednego klucza, szyba REFLEKS.

ORZECH
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49MAGNUM 56 K STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

2149,00brutto

netto1747,15

Drzwi zewnętrzne
metalowe, wewnątrzklatkowe, RC3, Rw=44dB

grubość skrzydła 57 mm, bez przetłoczeń, wypełnienie panel akustyczny, zamek centralny + zamek 
dodatkowy + 2 x zamki pomocnicze, bolce antywyważeniowe.

Dostępne rozmiary : „80N” (860 x 2040), „90E” (980 x 2065)

Cena zawiera :  skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana PU/ UNI56, klamka CARMEN INOX + 
rozety antyrozwierceniowe, wkładka+ wkładko-gałka, próg TERMO ALU/PCV,  wizjer.

ZŁOTY DĄB ORZECH CIEMNY

50MASTER 56 KR STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

1769,00brutto

netto1438,21

Drzwi zewnętrzne
metalowe, wewnątrzklatkowe, RC2, Rw=40dB

grubość skrzydła 57 mm, bez przetłoczeń, wypełnienie panel akustyczny, zamek centralny + zamek 
dodatkowy + 2 x zamki pomocnicze, bolce antywyważeniowe.

Dostępne rozmiary : „80N” (860 x 2040), „90E” (980 x 2065)

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe, ościeżnica metalowa laminowana PU56, klamka VERA INOX + 
rozety, wkładka+wkładko-gałka, próg TERMO ALU/PCV,  wizjer.

ZŁOTY DĄB ORZECH CIEMNY

51HERSE LUX SET 4 DREWNO

WIDOK Z ZEWNĄTRZ 984,00brutto

netto800,00

HERSE SET

1500,60brutto

netto1220,00
1500,60brutto

netto1220,00

HERSE MAX SET 1 HERSE MAX SET 22

1217,70brutto

netto990,00

Drzwi zewnętrzne
drewniane, wewnątrzklatkowe

grubość skrzydła 46 mm, ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, wypełnienie specjalistycz-
ną płytą Homalight, wzmocnienie sklejką o grubości 18 mm, dodatkowa uszczelka w skrzydle, płyta 
HDF pokryta okleiną, trzy srebrne zawiasy 2-czopowe 16  z regulacją 3D, dwa zamki trzy bolcowe na 
wkładkę patentową, trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów.

Dostępne rozmiary : „80”, „90”

Cena zawiera : skrzydo drzwiowe, ościeżnica stała, klamka ESSEN + rozeta, wizjer, próg ze stali nie-
rdzewnej, wkładki w systemie 1 klucza STD: wkładka klucz-klucz + wkładka gałka-klucz, kolor NIKIEL.

ORZECH GREKO AKACJA ZŁOTY DĄB TWIN ORZECH ŚREDNI
TWIN

HERSE SET
HERSE SETHERSE LUX SET 4 HERSE MAX SET 1 HERSE MAX SET 22
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52URAN STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

529,00brutto
netto

* (”100”) dopłata 56,91 netto/ 70,00 brutto.

430,08

Drzwi zewnętrzne
techniczne metalowe, ocieplane

grubość skrzydła 40mm, gładkie, jeden zamek.

Dostępne rozmiary : „70”, „80”, „90”, „100*” 

Cena zawiera : skrzydło drzwiowe malowane, ościeżnica narożna lakierowana w kolorze 
skrzydła, klamka BISZKOPT, wkładka.

BIAŁY
RAL 9010

BRĄZ
RAL 8017

ANTRACYT
RAL 7016

53TECH - GŁADKI STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

626,97brutto
netto509,73

Drzwi zewnętrzne
techniczne metalowe

grubość skrzydła 40mm, gładkie, ościeżnica narożna (80, 90 cm) lub ościeżnica prosta 
asymetryczna (80, 90 cm), próg do ościeżnicy narożnej lub prostej asymetrycznej.

Dostępne rozmiary :  „80”, „90”

*Cena zawiera : skrzydło, komplet akcesoriów technicznych ( klamka + wkładka ), ościeżnica, próg.

BRĄZ
RAL 8017

ANTRACYT
RAL 7016

 *cena 557,60 netto / 685,85 brutto
z ościeżnicą prostą a. oraz progiem do o.p.a.
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54DRZWI ASTURMADI STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*767,00brutto
netto

*cena dla drzwi EI30, „80”(880x2045)
623,57

Drzwi przeciwpożarowe
metalowe, jednoskrzydłowe, EI30 lub EI60

skrzydło o grubości 51 mm, obustronnie ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,7 mm, stalowe kotwy mocujące, 
3-stronna przylga, 2 zawiasy 3-częściowe, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm, zamek wpuszczany za-
padkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, klamka antyzaczepowa, wkładka 40x40 z 3 kluczami, ościeżnica kątowa, 
profil Asturmadi ze stali, uszczelka pęczniejąca 15 x 2.5 mm, próg montażowy z blachy stalowej 50 x 2.5 mm.

Dostępne rozmiary : „60”(670x2045), „70”(770x2045), „80”(880x2045), „90”(1000x2045), „100”(1070x2045), 
„110”(1170x2045), „120”(1270x2045)

Cena zawiera :  skrzydło, ościeżnica, zamek, uszczelka pęczniejąca, euro wkładka z trzema kluczami, dwa zawiasy 
w tym jeden sprężynowy, klamka powlekana.

RAL 7038

55DRZWI ASTURMADI STALOWE

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

*2334,00brutto
netto

*cena dla drzwi EI30, „130”(1415x2045)

1897,56

Drzwi przeciwpożarowe
metalowe, dwuskrzydłowe, EI30 lub EI60

skrzydło o grubości 51 mm, obustronnie ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,7 mm, stalowe kotwy mocujące, 
3-stronna przylga, 2 zawiasy 3-częściowe, stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm, zamek wpuszczany za-
padkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, klamka antyzaczepowa, wkładka 40x40 z 3 kluczami, ościeżnica kątowa, 
profil Asturmadi ze stali, uszczelka pęczniejąca 15 x 2.5 mm, próg montażowy z blachy stalowej 50 x 2.5 mm.

Dostępne rozmiary : „130”(1415x2045), „140”(1515x2045), „150”(1625x2045), „160”(1735x2045), „170”(1825x2045), 
„180”(1915x2045), „190”(2015x2045), „200”(2115x2045), „210”(2215x2045)

Cena zawiera :  skrzydło, ościeżnica, zamek, uszczelka pęczniejąca, euro wkładka z trzema kluczami, dwa zawiasy 
w tym jeden sprężynowy, klamka powlekana.

RAL 7038
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