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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
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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.
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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
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*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
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OŚCIEŻNICA STALOWA HYBRYDOWA

biały mat szary jasny mat biały półpołyskbrąz matszary ciemny mat brąz półpołysk beż półpołyskszary ciemny
półpołysk

brąz mat + miodowy dąb CPL* szary ciemny mat + szary ciemny CPL*

* przykładowe konfiguracje kolorystyczne ościeżnicy stalowej hybrydowej z panelem

Cena ościeżnicy metalowej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa hybrydowa** 299 zł netto 367,77 zł brutto
** cena dotyczy części stalowej ościeżnicy, cena panela z kątownikiem szer. 80 mm w oddzielnej tabelce na str. 153

szary jasny
półpołysk

152



OŚCIEŻNICA STALOWA HYBRYDOWA

Ościeżnica stalowa hybrydowa – to nowatorskie rozwiązanie w naszej ofercie, łączące 
solidność kontrukcji metalowej z dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na pełną 
zabudowę ościeża z zastosowaniem elementów ościeżnicy MDF wykończonych laminatem 
CPL.
Ościeżnica hybrydowa to polączenie ościeżnicy metalowej o stałej szerokości, panela MDF 
występującego w 11 wariantach szerokości oraz kątownika maskującego. Rozwiązanie to 
pozwala na zabudowę ościeża o grubości 137-357 mm oraz na regulację kątownikiem do 
20 mm.
ZASTOSOWANIE:

Ościeżnica hybrydowa z założenia przeznaczona jest do drzwi wejściowych Solid i Enter 
(posiada 4 otwory pod zasuwki i język zamka wielopunktowego Solid) ale z powodzeniem 
może być zastosowana również do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych – z tą uwagą, iż 
cześć drewnopochodna dostępna jest tylko w laminatach CPL. Ościeżnica przeznaczona jest 
do montażu na gotowej podłodze.

poziom
gotowej 
podłogi

panel regulowany
MDF 22 mm
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trzon stalowy

szczegół Y

szer. A B C D E F
80 800 827 890 910 930 993
90 900 927 990 1010 1030 1093

100 1000 1027 1090 1110 1130 1193

wymiary szerokości ościeżnicy

Cmin Cmax SP
1 137 157 82
2 157 177 102
3 177 197 122
4 197 217 142
5 217 237 162
6 237 257 182
7 257 277 202
8 277 297 222
9 297 317 242

10 317 337 262
11 337 357 282

warianty ościeżnicy w zależności 
od grubości muru

Laminat 
CPL

Ceny PANELI z kątownikiem

grubość muru cena

Cmin Cmax netto brutto
137 157 182 zł 223,86 zł
157 177 192 zł 236,16 zł
177 197 202 zł 248,46 zł
197 217 210 zł 258,30 zł
217 237 220 zł 270,60 zł
237 257 231 zł 284,13 zł
257 277 240 zł 295,20 zł
277 297 249 zł 306,27 zł
297 317 258 zł 317,34 zł
317 337 269 zł 330,87 zł
337 357 277 zł 340,71 zł

Dla określonej grubości muru należy wybrać 
właściwy wariant panela.
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A B C D
„80” 800 827 919 890
„90” 900 927 1019 990

„100” 1000 1027 1119 1090

KONSTRUKCJA

Ościeżnica regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej 
o grubości 1,5mm. Stojaki z nadprożem połączone na stałe metodą spawania. 
Lakierowana proszkowo w dostępnych kolorach z palety RAL: 9003-biały, 8017-
brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny w dwóch stopniach połysku 
(mat/drobna struktura, półpołysk/gładka). Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna 
strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową organiczną powłoką ochronną. Po 
jednej stronie ościeżnicy wykonane są 4 wycięcia pod zapadkę i zasuwki
drzwi wejściowych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce 
antywyważeniowe.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica regulowana stalowa ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych 
wejściowych ENTER i SOLID.

W STANDARDZIE

 » gniazda na 3 zawiasy
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID
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OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA

grubość muru szerokość profilu 
ościeznicowego

Cmin Cmax Lmin Lmax
95 125 124 154

125 155 154 184
155 185 184 214
185 215 214 244
215 245 244 274
245 275 274 304
275 305 304 334

Przekrój poprzeczny z kotwą montażową

Ceny ościeżnicy regulowanej stalowej

Przekrój poprzeczny

Profil ościeżnicy stalowej
regulowanej z kątownikiem

domykającym T57

Wymagana wysokość otworu w murze liczona od gotowej podłogi to 2073 mm
Wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 2027,5 mm
D - wymagana szerokość otworu w murze

poziom 
gotowej 
podłogi

grubość muru szerokość 80-90 szerokość 100

Cmin Cmax netto brutto netto brutto
95 125  434,00 zł  533,82 zł  494,00 zł  593,82 zł 

125 155  460,00 zł  565,80 zł  520,00 zł  625,80 zł 
155 185  485,00 zł  596,55 zł  545,00 zł  656,55 zł 
185 215  535,00 zł  658,05 zł  595,00 zł  718,05 zł 
215 245  560,00 zł  688,80 zł  620,00 zł  748,80 zł 
245 275  585,00 zł  719,55 zł  645,00 zł  779,55 zł 
275 305  610,00 zł  750,30 zł  670,00 zł  810,30 zł 
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OŚCIEŻNICE STALOWE

A B C D D* F
„80” 800 827 870 917 887 897
„90” 900 927 970 1017 987 997

„100” 1000 1027 1070 1117 1087 1097

KONSTRUKCJA
Ościeżnica stalowa spawana wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej
o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo w dostępnych kolorach z palety RAL: 
9003-biały, 8017-brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny w dwóch 
stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk). Zarówno zewnętrzna jak i 
wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową organiczną powłoką 
ochronną.
Po jednej stronie ościeżnicy wykonane są 4 wycięcia pod zapadkę i zasuwki 
drzwi wejściowych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz 
bolce antywyważeniowe.
ZASTOSOWANIE

Ościeżnica stalowa stała ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych 
ENTER i SOLID. Przeznaczona jest do montażu na gotowej podłodze.
W STANDARDZIE
 » gniazda na 3 zawiasy
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

Cena ościeżnicy stalowej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa stała 258 zł netto 317,34 zł brutto

D, D* - wymagana szerokość otworu w murze
* opcjonalny sposób montażu ościeżnicy

Profil ościeżnicy stalowej

podłoga podłoga
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na

poziom
gotowej
podłogi

Przekrój pionowy Przekrój pionowy 
alternatywny sposób montażu

Przekrój poprzeczny Przekrój poprzeczny 
alternatywny sposób montażu

Wymagana wysokość otworu w murze liczona od gotowej 
podłogi to 2086 mm lub 2071* mm w opcjonalnym sposobie 
montażu

wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 2027,5 mm

Ceny ościeżnicy regulowanej stalowej

biały mat szary jasny mat biały półpołyskbrąz matszary ciemny mat brąz półpołysk beż półpołyskszary ciemny
półpołysk

szary jasny
półpołysk
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klamka MEDA - chrom błyszczący
wstawki w kolorach DRE-Cell, 3D i CPL

61 zł | 75,03 zł

wstawka biała mat

wstawka dąb złoty

wstawka wiąz antracyt

wstawka dąb grand

wstawka orzech CPL

wstawka wiąz syberyjski

wstawka orzech

wstawka dąb vintage

wstawka wiąz

wstawka dąb gray CPL

wstawka orzech celini CPL

wstawka dąb piaskowy

wstawka wiąz tabac

wstawka orzech amerykański

wstawka dąb polski 3D

wstawka dąb walijski CPL

wstawka beton 1 CPL

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł

WYBRANE DEKORY WSTAWEK

wstawka wenge ciemne

KLAMKI
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klamka DUO - grafit / chrom
74 zł | 91,02 zł

klamka DUO - nikiel satyna
74 zł | 91,02 zł

szyld na klucz 
27 zł | 33,21 zł

szyld na patent
27 zł | 33,21 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

klamka TOTAL - chrom błyszczący 
115 zł | 141,45 zł

klamka TOTAL - nikiel szczotkowany matt 
115 zł | 141,45 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

klamka CUBE -  nikiel szczotkowany
99 zł | 121,77 zł

szyld na klucz 
35 zł | 43,05 zł

klamka CUBE - czarny mat 
105 | 129,15 zł

szyld na patent
35 zł | 43,05 zł

szyld łazienkowy
63 zł | 77,49 zł

klamka CUBE - chrom błyszczący 
99 zł | 121,77 zł

KLAMKI

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł
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klamka PRIMA - nikiel satyna 
42 zł | 51,66 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

klamka MONDO - nikiel satyna 
51 zł | 62,73 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

klamka LINEA - nikiel satyna
53 zł | 65,19 zł

klamka LINEA - chrom błyszczący
53 zł | 65,19 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł

klamka TOPAZ - stal nierdzewna, biały matt
74 zł | 91,02 zł

szyld na klucz 
30 zł | 36,90 zł

szyld na patent
30 zł | 36,90 zł

szyld łazienkowy
60 zł | 73,80 zł

klamka ZORBA - chrom błyszczący/satyna
34 zł | 41,82 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
26 zł | 31,98 zł

klamka TREND - nikiel satyna
52 zł | 63,96 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

KLAMKI

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł
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klamka TOPAZ - stal nierdzewna 
40 zł | 49,20 zł

klamka TOPAZ - stal nierdzewna, czarny mat 
76 zł | 93,48 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

szyld na klucz 
30 zł | 36,90 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld na patent
30 zł | 36,90 zł

szyld łazienkowy
31 zł | 38,13 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

klamka ONYX M - stal nierdzewna 
54 zł | 66,42 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
31 zł | 38,13 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

klamka PROXIMA - stal nierdzewna 
40 zł | 49,20 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
31 zł | 38,13 zł

klamka FEBE - nikiel szczotkowany
33 zł | 40,59 zł

szyld na klucz
15 zł | 18,45 zł 

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
26 zł | 31,98 zł

klamka JOWISZ - stal nierdzewna
34 zł | 41,82 zł

szyld na klucz 
11 zł | 13,53 zł

szyld na patent
11 zł | 13,53 zł

szyld łazienkowy
28 zł | 34,44 zł

klamka NOVA - stal nierdzewna
37 zł | 45,51 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
31 zł | 38,13 zł

KLAMKI
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KLAMKI

klamka RIO - grafit /chrom 
55 zł | 67,65 zł

klamka RIO - nikiel satyna 
55 zł | 67,65 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

klamka IBIZA - grafit/chrom 
55 zł | 67,65 zł

szyld na klucz 
27 zł | 33,21 zł

szyld na patent
27 zł | 33,21 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

klamka IBIZA - nikiel satyna
55 zł | 67,65 zł

klamka IBIZA - srebro satynowane
72 zł | 88,56 zł

klamka BETA - nikiel satyna
35 zł | 43,05 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na klucz 
32 zł | 39,36 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
32 zł | 39,36 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

szyld łazienkowy
42 zł | 51,66 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł

szyld na klucz 
27 zł | 33,21 zł

szyld na patent
27 zł | 33,21 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

klamka EUROPA - nikiel satyna
35 zł |  43,05 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł
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klamka ONYX - nikiel / satyna 
78 zł | 95,94 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

klamka QUANTA - nikiel - satyna 
39 zł | 47,97 zł

szyld na klucz 
17 zł | 20,91 zł

szyld na patent
17 zł | 20,91 zł

szyld łazienkowy
24 zł | 29,52 zł

klamka FENIKS - chrom mat
47 zł | 57,81 zł

szyld na klucz 
17 zł | 20,91 zł

szyld na patent
17 zł | 20,91 zł

szyld łazienkowy
23 zł | 28,29 zł

klamka PEM - chrom mat 
46 zł | 56,58 zł

szyld na klucz 
17 zł | 20,91 zł

szyld na patent
17 zł | 20,91 zł

szyld łazienkowy
23 zł | 28,29 zł

klamka TOM - chrom mat 
57 zł | 70,11 zł

szyld na klucz 
17 zł | 20,91 zł

szyld na patent
17 zł | 20,91 zł

szyld łazienkowy
23 zł | 28,29 zł

KLAMKI

klamka WARNA - nikiel satyna 
78 zł | 95,94 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

klamka APUS - nikiel mat 
41 zł | 50,43 zł

szyld na klucz 
15 zł | 18,45 zł

szyld na patent
15 zł | 18,45 zł

szyld łazienkowy
19 zł | 23,37 zł
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KLAMKI

klamka FOKUS - nikiel satyna velvet 
42 zł | 51,66 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
30 zł | 36,90 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

klamka ROMANA - chrom/nikiel lakierowany 
39 zł | 47,97 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
30 zł | 36,90 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

klamka JANE - nikiel lakierowany 
46 zł | 56,58 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
30 zł | 36,90 zł

klamka MINIMAL - nikiel lakierowany 
49 zł | 60,27 zł

szyld na klucz 
14 zł | 17,22 zł

szyld na patent
14 zł | 17,22 zł

szyld łazienkowy
20 zł | 24,60 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

klamka QUBIK - nikiel lakierowany 
35 zł | 43,05 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
30 zł | 36,90 zł

szyld na klucz 
12 zł | 14,76 zł

klamka UNO - stal nierdzewna 
29 zł | 35,67 zł

szyld na patent
12 zł | 14,76 zł

szyld łazienkowy
24 zł | 29,52 zł

klamka LIBRA - nikiel satynowy 
57 zł | 70,11 zł

szyld na klucz 
17 zł | 20,91 zł

szyld na patent
17 zł | 20,91 zł

szyld łazienkowy
29 zł | 35,67 zł
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KLAMKI

klamka METRO (rozstaw 72 mm)
stal nierdzewna na patent

90 zł | 110,70 zł

szyld wewnętrzny

szyld zewnętrzny

UWAGA:
Klamka lewa lub prawa*.
Klamka z szyldem dopasowana do skrzydeł 
z dwoma zamkami oprócz kolekcji SOLID. 

szyld górny METRO
stal nierdzewna na patent

46 zł | 56,58 zł

klamka TOTAL zewnętrzna z szyldem 
podłużnym (rozstaw 72 mm) 
inox plus - 110 zł | 135,30 zł

klamka ZORBA z szyldem
podłużnym - chrom błyszczący / 

satyna 36 zł | 44,28 zł

szyld górny TOTAL
krótki (rozstaw 72 mm) inox plus

50 zł | 61,50 zł

klamka ZORBA z szyldem 
podłużnym na klucz - chrom 

błyszczący/satyna (rozstaw 72 mm) 
36 zł | 44,28 zł

klamka ZORBA z szyldem
podłużnym na patent - chrom 

błyszczący/satyna (rozstaw 72 mm)
36 zł | 44,28 zł

klamka ZORBA z szyldem
podłużnym łazienkowym - chrom 

błyszczący / satyna (rozstaw 72 mm) 
42 zł | 51,66 zł

grubość skrzydeł do 55 mm

szyld na patentklamka techniczna STAR TEC - klasa IV
stal nierdzewna matowa cena za komplet

(klamka + szyld na patent)
74 zł | 91,02 zł

UWAGA:
Klamka lewa lub prawa*.
Klamka z szyldem dopasowana do skrzydeł 
SOLID z dwoma zamkami.

klamka PEGAZ (rozstaw 72 mm)
nikiel mat na patent

66 zł | 81,18 zł

klamka TOM z szyldem podłużnym
na patent (rozstaw 72 mm) chrom mat

67 zł | 82,41 zł

* klamka lewa

* klamka prawa
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DEKORY

dąb piaskowysrebrnasosna biała wiąz syberyjski

*** Dekory tylko w usłojeniu poziomym.

akacja

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

miodowy dąb

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

kasztan

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

olcha

biały
(struktura słojów)

jesion bukdąb bielony ryfla

biała mat

biały

W0118
CPL grubości 0,15 mm
CPL grubości 0,7 mm

szary jasny

CPL grubości 0,15 mm
CPL grubości 0,8 mm

RAL = 7047

szary ciemny

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

CPLCPL

dąb gray

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

biel szlachetna 
VV F7206

CPL grubości 0,15 mm
CPL grubości 0,8 mm

dąb walijski

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

orzech

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

orzech palony

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

orzech celini

CPL grubości 0,2 mm
CPL grubości 0,7 mm

wiąz tabac

wenge ciemnewiąz antracyt

calvados

orzechdąb złoty dąb złoty ryfla orzech ciemny ryfla

dąb szary ryfla***

dąb vintage

beton 1 - F6462

CPL grubości 0,15 mm
CPL grubości 0,8 mm

orzech
karmelowy

164



DEKORY

heban

dąb bielony

orzech

calvados orzech

brzoza buk dąbdąb jasny orzech boliwijski

orzech ciemny

biały buk olchadąb

wenge

UWAGA: Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość 
wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu.
Różnice te nie mogą być podstawą uznania 
reklamacji.

UWAGA: Ze względu na różną technologię wykonania:
 » skrzydła kolekcji LACK i ASCADA - płyta HDF lakierowana
 » ościeżnice, opaski, ćwierćwałki Finish, listwy przyszybowe - oklejone folią Finish
 » krawędź skrzydła - obrzeże

występują różnice kolorystyczne między tymi elementami.

  * Tylko w skrzydle ramowym SINCO
** Tylko w skrzydle płytowym DUO

virginia* niagara

wiąz bielony

latte
Flugger = 4362

NCS = S1505-Y50R

popielaty
RAL=7035

biały
lakier akrylowy UV

RAL=9003

ecru
RAL=9001

MALOWANE

FINISH

3D 3D3D3D

FINISH

biały lakier**

MALOWANE

dąb sonoma*

dąb polski 3D
orzech

 amerykański heban wiąz dąb grand
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SZYBY

wzór 1 VETRO
decormat

wzór 1 VETRO
decormat brąz

wzór 1 VETRO
decormat grafit

wzór 2 VETRO wzór 3 VETRO wzór 4 VETRO wzór 5 VETRO

wzór 12 VETRO

wzór 10 VETRO

wzór 13 VETROwzór 11 VETRO wzór 14 VETRO wzór 15 VETRO

wzór 1 VETRO
przeźroczysta
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SZYBY

CENY
Ceny i dostępność szyb podane są na stronach ze skrzydłami drzwiowymi. Szyby w drzwiach naszych kolekcji posiadają awers i rewers. 

chinchila

decormat grafit

decormat brąz

kora biała

żaluzja

mat dre
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ELEMENTY MASKUJĄCE OŚCIEŻNIC

  * opaska maskująca TOP nie jest dostępna w kolorach folii Finish.
** opaska maskująca STYL nie jest dostępna w okleinach CPL

KĄTOWNIK MASKUJĄCY SOFT NATURA
zastosowanie: do ościeżnicy prostej SOFT natura

Zawartość kompletu (na jedną stronę drzwi):
element poziomy i dwa elementy pionowe, kołki oraz spinki 
zaciskowe.

CENA KĄTOWNIKA
 » kątownik maskujący SOFT natura 82 zł | 100,86 zł

Cena za komplet na jedną stronę drzwi
Cena kątownika do drzwi dwuskrzydłowych +30%
Zamawiając kątowniki maskujące należy podać stronę drzwi, na 
której będą zamontowane.

OPASKI MASKUJĄCE 

zastosowanie: do ościeżnicy prostej, prostej SOFT

Zawartość kompletu (na jedną stronę drzwi):
opaska pozioma i dwie pionowe, zaczepy plastikowe, kołki oraz 
spinki zaciskowe. Opaski maskujące pakowane są w karton.

CENY OPASEK

model cena netto cena brutto
STANDARD 42 zł 51,66 zł
SOFT 50 zł 61,50 zł
STYL 50 zł 61,50 zł
TOP 54 zł 66,42 zł
Do drzwi dwuskrzydłowych +30%

SOFT

ĆWIERĆWAŁKI

Ćwierćwałek służy do maskowania kątowego połączenia ściany
i ościeżnicy. Jednostką handlową jest sztuka.

Ceny ćwierćwałków
MODEL cena netto cena brutto
ćwierćwałek 9 zł 11,07 zł
ćwierćwałek SOFT 9 zł 11,07 zł
ćwierćwałek SOFT natura 21 zł 25,83 zł

ćwierćwałek 
16 × 16 × 2200 mm

ćwierćwałek SOFT, SOFT natura
11 × 18 × 2200 mm

FINISHFINISH 3D 3D 3D3D

CPL

Łączenie kątownika maskującego

spinka zaciskowa
kątownika (A)

 (A)

Połączenie opaski
z ościeżnicą

SOFT STYL**STANDARD

(16×60) (16×70) (16×78)

TOP*

(16×80)

LISTWY DEKORACYJNE

Długość listew dekoracyjnych 2,62 mb (oprócz LPP4W)
CENY LISTEW

Model dekory cena netto cena brutto

LPP1W, LPP2W, LPP3W Cell, 3D 20 zł 24,60 zł

LPP4W biała mat, biały Cell 30 zł 36,90 zł
cena za 1 szt.

3D3D

LPP2W LPP3W LPP1W LPP4W

Listwa LPP4W długości 2,40 mb
na płycie odpornej na wilgoć.
Występuje w kolorach: biała mat, 
biały.
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AKCESORIA WENTYLACYJNE I INNE

NASADKI NA ZAWIASY
 » (kpl. 2 szt. na 1 zawias) 7 zł netto | 8,61 zł brutto

Nasadki tworzywowe przystosowane do zawiasów o średnicy 13,5 
mm. złoty

połysk
chrom
połysk

chrom
mat

białyzłoty złoty
satyna

chrom chrom
satyna » Naparstek (cena za 1 szt.) 12 zł netto | 14,76 zł brutto

TULEJE WENTYLACYJNE DO DRZWI PŁYTOWYCH

TULEJE STALOWE

KRATKI WENTYLACYJNE

Istnieje możliwość zakupu kompletu (5 szt.) tulei wentylacyjnych.
DRE-Cell Decor, folia 3D, laminat CPL i folia Finish – biały, dąb, 
calvados, brąz, srebrna, szary.
NATURA – srebrny satyna, złoty satyna, srebrny, złoty.

Stal nierdzewna

Do drzwi można wstawić łazienkową kratkę wentylacyjną tworzywową, dostępną w kolorach 
biały, beż, calvados, brąz, srebrna, kremowa, szary i popielaty (oprócz drzwi ramowych, 
przesuwnych, składanych, P.POŻ. oraz SOLID, ENTER i GALERIA natura ALU) lub aluminiową 
(dodatkowo oprócz LACK i ASCADA).

 » kratka wentylacyjna tworzywowa 20 zł |    24,60 zł
 » kratka wentylacyjna aluminiowa 90 zł |  110,70 zł

MODEL cena netto cena brutto
VERANO, NESTOR, AURI, EMENA, ENA, TREVI, SCALA, 
PIANO, PREMIUM, ELSA, FOSCA, DOVA, TRIESTA, 
SINCO, EVEN, LEXA, TIZANO, TIXA, REVA, SOLTE

33 zł 40,59 zł

Cena za 1 szt.

TULEJE WENTYLACYJNE DO DRZWI RAMOWYCH

Do drzwi ramowych, poza VETRO, stosujemy tuleje stalowe lub tworzywowe (3 tuleje do drzwi „60”, 4 tuleje do drzwi „70”, 5 tulei do 
drzwi „80”-„100”)

TULEJE TWORZYWOWE

podcięcie wentylacyjne

kratka wentylacyjna tworzywowa

Ceny tulei
kolekcja cena netto cena brutto
DRE-Cell, folia Finish, folia 3D, laminat CPL 10 zł 12,30 zł
NATURA 15 zł 18,45 zł

Cena za komplet 5 szt.

biały klon dąb orzech
jasny

calvados brąz szary srebrny 
satyna

złoty 
satyna

srebrny złoty
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MODEL cena netto cena brutto
VERANO, NESTOR, AURI, EMENA, ENA, TREVI, SCALA, 
PIANO, PREMIUM, ELSA, FOSCA, TRIESTA, SINCO, EVEN, 
LEXA, REVA, SOLTE

4 zł 4,92 zł

Cena za 1 szt.

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

We wszystkich kolekcjach (oprócz VETRO D, SOLID, SOLID RC2, ENTER, P.POŻ, przesuwne, 
składane), na życzenie można wykonać podcięcie wentylacyjne.

cena netto cena brutto
podcięcie wentylacyjne 20 zł 24,60 zł
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kratka wentylacyjna aluminiowa

T2 dąb
 polsk

i

T2 w
iąz

 ta
bac

CELL

CPL

3D

3D FINISH MALOWANE

MALOWANE3D FINISH

FINISHCPL

tuleja stalowa
okrągła

śr. zew. 55 mm 

tuleja stalowa
kwadratowa
60 x 60 mm 

T2 popiel
aty

    
   w

iąz
 sy

bery
jsk

i

popielaty kremowy

cena netto cena brutto
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WYMIARY SKRZYDEŁ I ROZMIESZCZENIE ZAWIASÓW

INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydła przylgowe

Skrzydła bezprzylgowe rozwierne

Skrzydła przylgowe:
Standard 10, Modern, Plus

Skrzydła Sara Eco przylgowe Skrzydła składane

    * jeśli występuje
*** rozstaw w zamku magnetycznym: 85 mm - w zamku na wkładkę bębenkową lub 90 mm - w zamkach na klucz zwykły i WC

Skrzydła bezprzylgowe rozwierne
Standard 10, Modern, Plus

Skrzydła Sara Eco bezprzylgowe
Skrzydła przesuwne do:
- kaset ościeżnicowych PA
- systemów SPAZIO CD
- systemów naściennych

A - frezowanie
prowadzące

A - profil prowadzący
w VETRO A, B, D

Skrzydła p.poż. Forca Skrzydła p.poż. Athos
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zamek
magnetyczny

zamek
magnetyczny

* jeżeli występuje 3 zawias

zamek
hakowyzamek

magnetyczny
zamek

magnetyczny
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INFORMACJE TECHNICZNE

WYSOKOŚĆ SKRZYDEŁ

2043 mm – całkowita wysokość skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych (2010 dla skrzydeł składanych)
2030 mm – wysokość skrzydeł przylgowych we wrębie (2033 dla skrzydeł przylgowych Sara Eco, 2000 dla skrzydeł składanych)
1983, 2043, 2110, 2240 mm – całkowite możliwe wysokości skrzydeł STANDARD 10 oraz kolekcji MODERN i PLUS (1970, 2030, 2097, 
2227 mm - mierzone we wrębie)
SKRACANIE SKRZYDEŁ

Istnieje możliwość skrócenia skrzydeł we własnym zakresie, maksymalnie o 60 mm (nie można skracać skrzydeł VETRO, PPOŻ, skrzydeł 
ENTER, SOLID, SOLID RC2, z uszczelką opadającą oraz wszystkich kolekcji w wersji przesuwnej, skrzydeł biernych, skrzydeł szklanych 
i  składanych).
SZCZELINY PROGOWE

Standardowa wysokość szczeliny pomiędzy skrzydłem a gotową podłogą wynosi 8 mm (15 mm w drzwiach FOLDE).
UWAGI DOTYCZĄCE ZAWIASÓW

W skrzydłach przylgowych: ramowych, wejściowych (Enter, Solid) oraz innych kolekcji o szerokości nie mniejszej niż „90” montowane są 
3 zawiasy wkręcane ø 13,5 mm. W pozostałych skrzydłach przylgowych wewnątrzlokalowych możliwy jest wybór 2 lub 3 zawiasów. W 
skrzydłach SOLID RC2 montowane są 3 zawiasy trójdzielne E878.
Skrzydła przeciwpożarowe - FORCA i ATHOS wyposażone są w 3 zawiasy przykręcane.
Skrzydła bezprzylgowe rozwierne mają wyfrezowane gniazda pod 2 lub 3 zawiasy wpuszczane, które są pakowane wraz z ościeżnicą.
Skrzydła Sara Eco przylgowe i bezprzylgowe mają wyfrezowane gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane, które są pakowane wraz z ościeżnicą.
Skrzydła składane posiadają 3 zawiasy wpuszczane, które łączą dwie części skrzydła.

SZEROKOŚĆ SKRZYDEŁ

Symbol 
wym. drzwi S SW SWSE SWS

„60” 644 618 - -

„70” 744 718 - -

„80” 844 818 824 824

„90” 944 918 924 924

„100” 1044 1018 - 1024

„110*” 1144 1118 - -

S – całkowita szerokość skrzydła
SW – szerokość we wrębie
(dotyczy skrzydeł przylgowych)
SWSE – szerokość we wrębie skrzydeł przylgowych Sara Eco
SWS – szerokość we wrębie skrzydeł składanych
* - szerokość „110” dostępna tylko w skrzydłach Standard 10 

Uwaga: Całkowita szerokość dostawek „40” wynosi 444 mm

WYMIARY SKRZYDEŁ W 4 WARIANTACH WYSOKOŚCI

(dotyczy skrzydeł STANDARD 10 oraz kolekcji MODERN i PLUS)

H H1 HK HZ HZ2 HZ3

1983 1970 850 1672 606 1653

2043 2030 910 1732 626 1713

2110 2097 977 1799 647 1780

2240 2227 1107 1929 691 1910

H - wysokość całkowita skrzydła
H1 - wysokość skrzydła we wrębie
HK - odległość od górnego wrębu skrzydła do osi klamki
HZ - odległość od górnej krawędzi skrzydła do punktu osadzenia trzeciego 
zawiasu

krawędź
bez przylgi

zawias
wpuszczany

krawędź
prosta

zamek
magnetyczny

zawias
wkręcany

zawias E878

Skrzydło bezprzylgowe Skrzydło przylgowe
ramowe

Zawias E878 skrzydło SOLID RC2
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GRUBOŚĆ SKRZYDEŁ I DOBÓR WKŁADKI PATENTOWEJ

Rodzaj skrzydła Grubość skrzydeł proporcja 
w skrzydle 
(W0/Z0)

Zalecany ** wymiar 
wkładki
(W/Z)

Dotyczy wkładki z gałką

Wkładka z gałką po 
wewnętrznej stronie 

(W/Z)

Wkładka z gałką 
po zewnętrznej 
stronie (W/Z)

Skrzydła przylgowe 40 14 / 26 25 / 40
26 / 36
26 / 41
30 / 40

25G / 40
26G / 36
26G / 41
30G / 40

25 / 40G
26 / 36G
26 / 41G
30 / 40G

Skrzydła przylgowe 
Sara Eco

40 24 / 16 35 / 30
36 / 26
36 / 31
40 / 30

35G / 30
36G / 26
36G / 31
40G / 30

35 / 30G
36 / 26G
36 / 31G
40 / 30G

Skrzydła bezprzylgowe 40 20 / 20 31 / 31
30 / 30
35 / 35

31G / 31
30G / 30
 35G / 35

Skrzydła bezprzylgowe 
Sara Eco

40 16 / 24 30 / 35
26 / 36
31 / 36
30 / 40

30G / 35
26G / 36
31G / 36
30G / 40

30 / 35G
26 / 36G
31 / 36G
30 / 40G

Skrzydła składane 40 17/23 30/35
31/36
30/40

30G / 35
31G / 36
30G / 40

30 / 35G
31 / 36G
30 / 40G

p.poż. Athos 50 26 / 24 36 / 36
40 / 35
41 /36

36G / 36
40G / 35
41G /36

36 / 36G
40 / 35G
41 /36G

p.poż. FORCA 50 26 / 24 Dragon M 40 / 35

SOLID RC2 40,6 14,6 / 26 Dragon M 40 / 30

* Wkładki są obracalne – tzn. 25/40 = 40/25,   26G/36 = 36/26G
** Wymiar zalecany przy założeniu że szyld ma grubość 10 mm, a wkładka wystaje ponad szyld nie więcej niż 5 mm.

 Rys. Dobór wymiaru wkładki bębenkowej Rys. Dobór wymiaru wkładki z gałką

Wymiar wkładki obliczamy ze wzoru:

W0 + grubość szyldu + 2÷3mm  /  Z0 + grubość szyldu +  2÷3mm

gdzie: 
W0 i Z0 – wartości podano w powyższej tabeli
grubość szyldu – mierzymy (w tabeli założono że szyld ma 10 mm 
grubości)

Dobór wkładki z gałką – jeżeli chcemy zamontować gałkę po:

- wewnętrznej stronie skrzydła – symbol gałki musi być przy wymiarze 
„W” (patrz 5 kolumna w tabeli)

- zewnętrznej stronie skrzydła – symbol gałki musi być przy wymiarze 
„Z” (patrz 6 kolumna w tabeli)

wewnętrzna strona 
skrzydła
(od strony, na którą 
skrzydło się zamyka)

zewnętrzna strona 
skrzydła
(od strony, na którą 
skrzydło się otwiera)

INFORMACJE TECHNICZNE
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INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁA PRZYLGOWE PODWÓJNE

Symbol 
wymiaru

wymiary w [mm] 

S2 S2W kombinacja* Sc+Sb

„100d” 1078 1052 644+444

„110d” 1178 1152 744+444

”120” 1278 1252 844+444; 644+644

”130” 1378 1352 944+444; 744+644; 644+744

”140” 1478 1452 1044+444; 844+644; 744+744; 
644+844

”150” 1578 1552 944+644; 844+744; 744+844; 
644+944

”160” 1678 1652 1044+644; 944+744; 844+844;

744+944; 644+1044

”170” 1778 1752 1044+744; 944+844; 844+944; 
744+1044

”180” 1878 1852 1044+844; 944+944; 844+1044

”190” 1978 1952 1044+944; 944+1044

”200” 2078 2052 1044+1044
kombinacja* – możliwe zestawienia szerokości skrzydeł czynnych (Sc) i biernych (Sb)

SKRZYDŁA PRZYLGOWE POJEDYNCZE

Oferujemy skrzydła: prawe, lewe oraz centra

Wyłącznie ościeżnice naszej produkcji pasują do drzwi dwuskrzydłowych, 
dlatego zalecamy dokonywanie zakupu drzwi w kompletach.
Komplet DRE obejmuje 2 skrzydła drzwiowe oraz ościeżnicę.

Oferujemy skrzydła podwójne: prawe - wówczas prawe skrzydło jest czynnym a lewe biernym oraz skrzydła 
podwójne lewe - wówczas lewe skrzydło jest czynnym a prawe biernym.

Skrzydło czynne posiada przylgę oraz zamek w standardzie. Dla drzwi dwuskrzydłowych krawędź od strony 
umieszczenia zamka skrzydła czynnego i biernego od strony umieszczenia zaczepu jest zawsze krawędzią 
prostą.
Natomiast skrzydło bierne posiada „kontrprzylgę” oraz w standardzie blachę zaczepową i „kantrygiel” (A)

Kantrygiel (A)

cena drzwi
dwuskrzydłowych = cena skrzydła x 2 + cena ościeżnicy

skrzydło prawe skrzydło centra

skrzydło bierne lewe

skrzydło lewe

patrząc od strony zawiasów, 
zawiasy są po lewej stronie

patrząc od strony zawiasów, 
zawiasy są po prawej stronie

skrzydło czynne prawe

skrzydło bierne lewe skrzydło czynne prawe

brak zamka oraz zawiasów
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Oferujemy skrzydła: prawe, lewe oraz centra (skrzydło bez zamka i uchwytu)

SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWE-PRZESUWNE

Symbol 
wymiaru

wymiary w [mm] 

S2 kombinacja* Sc+Sb

”120” 1291 644+644

”130” 1391 744+644; 644+744

”140” 1491 844+644; 744+744; 644+844

”150” 1591 944+644; 844+744; 744+844; 
644+944

”160” 1691 1044+644; 944+744; 844+844;

744+944; 644+1044

”170” 1791 1044+744; 944+844; 844+944; 
744+1044

”180” 1891 1044+844; 944+944; 
844+1044

kombinacja* – możliwe zestawienia szerokości skrzydeł czynnych (Sc) 
i biernych (Sb)

SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE

SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWE PODWÓJNE

Oferujemy skrzydła podwójne: prawe - wówczas prawe skrzydło jest czynnym 
a lewe biernym oraz skrzydła podwójne lewe - wówczas lewe skrzydło jest 
czynnym a prawe biernym.

Skrzydło czynne posiada zamek w standardzie, natomiast skrzydło bierne blachę 
zaczepową i „kantrygiel”.

listwa przymykowa*

skrzydło bierne lewe

* do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych istnieje możliwość dokupienia
 listwy przymykowej szer. 30 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

cena drzwi
dwuskrzydłowych = cena skrzydła x 2 + cena ościeżnicy

Oferujemy skrzydła: prawe, lewe oraz centra

zawiasy są po lewej stronie zawiasy są po prawej stronie

patrząc od strony pomieszczenia, do którego drzwi się otwierają

brak zamka oraz zawiasów

jeżeli skrzydło czynne posiada zamek to bierne posiada blachę zaczepową

system przesuwny podwójny

skrzydło prawe skrzydło praweskrzydło lewe skrzydło lewe

skrzydło lewe skrzydło centra
skrzydło prawe

skrzydło czynne prawe
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INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ PŁYTOWYCH
 » Rama skrzydła wykonana z drewna iglastego lub z płyty MDF
 » Wypełnienie: wkład stabilizujący „plaster miodu” (A), płyta 
wiórowo-otworowa (B) oraz w drzwiach przeciwpożarowych: 
płyta wiórowa

 » Płyta zewnętrzna HDF 3 mm 
lub płyta zewnętrzna HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Solid)

 » Krawędź „karnies”, prosta lub bez przylgi

Płyty zewnętrzne skrzydeł uszlachetnione są:
a) w kolekcji LACK, ASCADA - płyta HDF lakierowana
b) w kolekcji DRE-Cell dekor - folia dekoracyjna na bazie polipropylenu
c) w folii 3D - folia 3D na bazie papieru dekoracyjnego
d) w laminacie CPL - laminatem CPL gr. 0,15 - 0,2 mm lub 0,7 - 0,8 mm
e) w kolekcji natura - okleina naturalna, zabezpieczona
lakierem utwardzonym w technologii UV

(A) Wkład stabilizujący „plaster miodu” (B) Płyta wiórowo-otworowa

Skrzydło przylgowe antywłamaniowe-przeciwpożarowe Forca EI 30

Skrzydło drzwiowe antywłamaniowe Solid RC2

Skrzydło przylgowe przeciwpożarowe Athos EI 30

4x płyta
HDF 3 mm

4x płyta
HDF 3 mm

krawędź prosta

płaskownik stalowy 30x5

okładziny typu sandwich
2xHDF 2 mm przedzielony folią alu 0,3 mm

A

krawędź prosta

linka stalowa
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Konstrukcja skrzydeł ramowych wykonana jest w całości z płyty MDF:
ramiaki pionowe z MDF 40 mm (oprócz kolekcji TIZANO i TIXA)
ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 mm
ramiaki poziome wewnętrzne:
- MDF 22 mm w skrzydłach Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Sinco, Tizano, Tixa, Triesta*, Ena*, Verano* i Emena* (* W kolekcji Ena 1-2, 
Triesta 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2, ramiak przy dużej szybie wykonany z MDF 35 mm. Natomiast w modelach Ena 3-5, Verano 3-5, Emena 
3-5 i Triesta 3 dwa ramiaki przy dużych szybach wykonane z MDF 35 mm.)
- MDF 35 mm w skrzydłach Nestor, Elsa, Lexa, Scala i Trevi

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ RAMOWYCH (NIE DOTYCZY KOLEKCJI VETRO A, B, C, D)

profil płyciny MDF 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)

profil płyciny MDF 19 mm
(Scala B, Trevi, Piano 9-12, Elsa B, Nestor, Lexa)

INFORMACJE TECHNICZNE

Przekrój poziomy drzwi Scala i TreviPrzekrój poziomy drzwi Tizano, Tixa

Przekrój poziomy drzwi Nestor, LexaPrzekrój poziomy drzwi Elsa

Przekrój poziomy drzwi
Auri, Emena, Verano, Piano, Premium, 
Fosca, Sinco, Ena, Even, Triesta

Przekrój poziomy drzwi Ena, Verano, Emena 
i Triesta (przekrój na wysokości ramiaka przy 
dużej szybie)

krawędź prosta

krawędź prosta krawędź prosta

krawędź prosta

krawędź prostakrawędź prosta

WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ RAMOWYCH:

Scala A; Sinco - szyba 4 mm, płycina płaska HDF 4 mm
Scala B - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 19 mm
Elsa A - szyba 4 mm, płycina płaska HDF 4 mm
Elsa B - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 19 mm
Premium 1-3 - szyba 4 mm
Premium 4-7 - szyba 4 mm, wstawki HDF 4 mm w kolorze skrzydła
Premium 8-11 - szyba 4 mm, wstawki HDF 4 mm oklejone srebrnym laminatem
Piano 1-6 - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 16 mm
Piano 9-12 - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 19 mm
Fosca 1-3 - szyba 4 mm, płycina HDF 4 mm oklejona srebrnym laminatem
Fosca 4-6 - płycina HDF w kolorze skrzydła
Ena - szyba 4 mm
Trevi - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 19 mm
Triesta - szyba 4 mm
Auri - szyba 4 mm
Verano - szyba 4 mm
Emena - szyba 4 mm
Nestor, Lexa - szyba 4 mm, płycina profilowana MDF 19 mm
Even - szyba 4 mm
Tizano - szyba 4 mm
Tixa - szyba 4 mm
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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


