
SOLID RC2 - dąb gray CPL

MODEL Laminat CPL 0,15-0,2 mm

skrzydło SOLID RC2 799 zł netto | 982,77 zł brutto

MODEL Kolor: biały, brąz, szary jasny, szary ciemny

Ościeżnica stalowa stała 299 zł netto | 367,77 zł brutto

Laminat
CPL

Kolorystyka
ościeżnicy
stalowej

stałej

Cena kompletu* drzwi wejściowych SOLID RC2 od 1163 zł netto

*skrzydło SOLID RC2, ościeżnica stalowa stała i próg stalowy

biały mat szary jasny 
mat
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półpołysk
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CELL 3D CPL P.POZ.
.

DYMOSZCZELNE ANTYWŁAMANIOWE

FORCA
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, PRZYLGOWE, P.POŻ.
skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe

ościeżnica drewniana - widok z przodu przekrój pionowy drzwi Forca Przekrój nadproża ościeżnicy
drewnianej do skrzydeł Forca

Przekrój poziomy ościeżnicy w murze

A B C D

„80” 800 824 908 948

„90” 900 924 1008 1048

„100” 1000 1024 1108 1148
D - wymagana szerokość otworu w murzepodłoga

FORCA 10

MODEL dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm lub dekor 3D

FORCA 10 2040 zł netto 2509,20 zł brutto

Cena kompletu zawiera skrzydło, ościeżnicę drewnianą, próg drewniany, klamko/klamkę i rozetę PRESTIGE z zabezpieczeniem wkładki i 
dwie wkładki patentowe DRAGON.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”- „100”. 
Informacje techniczne: akcesoria: str. 125, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

DRZWI TECHNICZNE FORCA SPEŁNIAJĄ:
 » klasa antywłamaniowości: 
RC3 (wg PN-EN 1627:2012) 
klasa C (wg PN-B-92270:1999)

 » klasa odporności ogniowej: EI130
 » klasa dymoszczelności: Sa, Sm
 » klasa wytrzymałości mechanicznej: 4
 » klasa izolacyjności akustycznej: Rw=37 dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe, 
antywłamaniowe, stosowane w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz 
budynkach zamieszkania zbiorowego, a także 
pomieszczeniach gospodarczych i technicznych. 
Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie  
z ościeżnicą drewnianą, progiem drewnianym, 
klamką, rozetą i dwiema wkładkami patentowymi.

W STANDARDZIE SKRZYDŁA
 »  rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta
 » linki stalowe
 » zamek listwowy 5-cio punktowy
 » 3 zawiasy przykręcane

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » samozamykacz DORMA 190 zł | 233,70 zł
 » samozamykacz GEZE 230 zł | 282,90 zł
 » skrzydło „100” 100 zł | 123,00 zł

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym

Dekor
DRE-Cell

dąb polski 
3Dwiąz orzech

amerykański heban

wiąz tabac

jesion dąb złoty 
ryfla

orzech
ciemny ryfla

dąb szary
ryfla***

biały
(struktura) olchabuk calvados

orzech

dąb złoty 

Dekor
3D

wiąz
antracyt

wenge 
ciemne

biała mat dąb bielony
ryfla

dąb 
piaskowysosna biała wiąz

syberyjski

Laminat 
CPL

W celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej EI 30 i antywłamaniowości 
– należy zastosować samozamykacz i klamkę PRESTIGE z rozetą. Zdjęcie klamki i rozety - str. 125.

dąb vintage

dąb grand
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DRZWI P.POŻ. ATHOS
PRZYLGOWE

skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe

ATHOS 10

A B C D

„80” 800 824 908 948
„90” 900 924 1008 1048

„100” 1000 1024 1108 1148
D - wymagana szerokość otworu w murze

ościeżnica drewniana - widok z przodu przekrój ościeżnicy drewnianej p.poż.
do skrzydeł Athos

przekrój poziomy ościeżnicy w murze

przekrój pionowy drzwi Athos

DRZWI TECHNICZNE ATHOS SPEŁNIAJĄ:

 » klasa odporności ogniowej: EI130
 » klasa dymoszczelności: Sa, Sm
 » klasa wytrzymałości mechanicznej: 4
 » klasa izolacyjności akustycznej: Rw=32 dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe, stosowane w budownictwie mieszkaniowym, 
użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego, a także pomieszczeniach 
gospodarczych i technicznych.
 
Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą i progiem drewnianym.
W STANDARDZIE SKRZYDŁA
 » rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta
 » zamek wpuszczany na wkładkę patentową
 » 3 zawiasy przykręcane

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » samozamykacz DORMA 190 zł | 233,70 zł
 » samozamykacz GEZE 230 zł | 282,90 zł
 » skrzydło „100” 75 zł |   92,25 zł

W celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej EI 30 – 
należy zastosować samozamykacz.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.
Informacje techniczne: akcesoria: str. 125, 156-163, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

MODEL dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm i dekor 3D

ATHOS 10 1150 zł netto 1414,50 zł brutto

Cena kompletu zawiera skrzydło, ościeżnicę drewnianą i próg drewniany.

CELL 3D CPL P.POZ.
.

DYMOSZCZELNE

jesionbiały
(struktura) olchabuk calvados

orzech

dąb złoty 

Dekor 
DRE-Cell

biała mat

wiąz tabac

dąb złoty
ryfla

orzech 
ciemny ryfla
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ryfla***
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ryfla

dąb
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wiąz
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laminat
CPL

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
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Ceny w katalogu podane są w PLN. 
Cennik obowiązuje od dnia 12.11.2018 r.
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice.
Więcej informacji oraz instrukcja montażu dostępne są w karcie gwarancyjnej produktu.

Folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w 
chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów 
przedstawionych w folderze bez uprzedniego powiadamiania. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Aprobaty:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6243/2015 (drzwi przylgowe wewnątrzlokalowe)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7783/2014 (system przesuwny)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8693/2015 (drzwi bezprzylgowe wewnątrzlokalowe)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9248/2014 (drzwi Sara Eco)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9363/2014 (drzwi przeciwpożarowe FORCA, ATHOS)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8359/2016 (drzwi szklane)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9673/2016 (drzwi składane i przesuwne szklane)
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0011 wydanie 1 (ENTER/SOLID/SOLID RC2)

INFORMACJE TECHNICZNE

NESTOR 3 - popielaty
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DYSTRYBUTOR

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Centrala: tel. 55 236 42 58

Dział obsługi klienta: tel. 55 236 42 42 do 48
fax 55 236 42 51

Dział marketingu: tel. 55 236 42 40
godziny pracy: 8:00 - 16:00

e-mail: dre@dre.pl   www.dre.pl


