
OKNA  
I DRZWI 
DREWNIANE



Okna i drzwi drewniane URZĘDOWSKI

Marka Urzędowski, obecna na rynku od ponad 30 lat, stała się synonimem 

wysokiej klasy drewnianej stolarki otworowej. Zarówno okna jak i drzwi 

produkowane ze starannie wyselekcjonowanych partii drewna, wprowadzają 

w każdym pomieszczeniu niepowtarzalny klimat i ciepło, jakie może dać 

jedynie materiał naturalny, stosowany w budownictwie od setek lat. 

Produkty Urzędowski przez lata zyskały swoją renomę dzięki wyjątkowemu 

wzornictwu oraz nieustannej poprawie jakości, przy wykorzystywaniu 

wszelkich innowacji technologicznych. Wszystkie wyroby, produkowane 

są wyłącznie na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Klientów, z możliwością wyboru zarówno gatunku drewna, kolorystki oraz 

akcesoriów, spośród szerokiej gamy wzorów, kształtów i kolorów. Dzięki temu 

każdy dom może stać się miejscem niepowtarzalnym i wyjątkowym, 

zależnym tylko od wyobraźni i gustu Klienta.

W katalogu naszym znajdziecie Państwo wzory okien, zarówno klasycznych, 

o łagodnych kształtach, jak i nowoczesnych, coraz częściej stosowanych 

w architekturze kubicznej. 

Wszystkie oferowane przez nas produkty wytwarzane są w jednej z naj-

większych fabryk drewnianej stolarki otworowej w Polsce, z zachowaniem 

najwyższych standardów technologicznych. Wysoka jakość produktów 

zagwarantowana jest poprzez zastosowanie w procesie produkcji no-

woczesnych obrabiarek numerycznych oraz lakierni elektrostatycznych 

przystosowanych do wodorozcieńczalnych farb ekologicznych. 

Jesteśmy przekonani, że wybór produktów Urzędowski 
będzie decyzją, którą będziecie Państwo usatysfakcjonowani 
przez wiele lat użytkowania.





DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne w rozmiarach typowych: 

szerokość wysokość

1060 mm

1100 mm 2110 mm

1160 mm

Produkujemy również drzwi w rozmiarach i wzorach 
według indywidualnych projektów Klienta.

W standardzie w drzwiach zewnętrznych 

Innowacyjny system zawiasów firmy

  typ Baka Protect 3D. 

Zalety zastosowanych zawiasów serii Baka Protect 3D:

• trójpłaszczyznowa regulacja (luz boczny, docisk, wysokość)

• dogodna możliwość regulacji bez konieczności zdejmowania skrzydła

• wysoka nośność do 130 kg 

• technika łożysk ślizgowych bez konserwacji WF (dodatkowy ślizgowy 
pierścień z tworzywa sztucznego na łożysku zapewnia długotrwałą 
pracę zawiasu, zachowując jego optymalne funkcjonowanie)

Zamek listwowy firmy  model MR 2 

Zalety zastosowanego zamka:

• 3-punktowe ryglowanie

• dwa masywne rygle zawierające stalową wkładkę chroniącą przed 
przepiłowaniem

• szczelna skrzynka zamka – ciała obce nie naruszają obsługi

• optymalna ochrona antykorozyjna, dzięki zastosowanej 
galwanicznej powłoce ferGU

Posiadają konstrukcję ramowo-płycinową. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest  
z drewna klejonego warstwowo (klejenie „blokowe” lub 4-warstwowe).  
Wypełnienie skrzydła stanowi kaseton tzw. „sandwich”:

• we wzorach z wypełnieniem pełnym jest to kombinacja wodoodpornej sklejki i wkładu 
termoizolacyjnego

• we wzorach z wypełnieniem przeszklonym jest to kombinacja wodoodpornej sklejki  
i pakietu szybowego (P4/16Ar/4 parsol brąz ESG)

Drzwi zewnętrzne produkowane są
na bazie profilu grubości 

88 mm

GWARANCJI
3lata

URZĘDOWSKI
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Villa 001 Villa 017

Drzwi zewnętrzne linia VILLA
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Villa 315Villa 301

Drzwi zewnętrzne linia VILLA
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Villa 039 Villa 131

Drzwi zewnętrzne linia VILLA
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Villa 421

Drzwi zewnętrzne linia VILLA

Villa 406
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Villa 410Villa 422
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Villa 420

Drzwi zewnętrzne linia VILLA

Villa 414
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Villa 419 Villa 207
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Standard i wyposażenie:

• zamek listwowy firmy  model MR 2 

• dwie uszczelki

Dodatkowe wyposażenie:

• cokół stalowy, szklany lub drewniany

Drzwi zewnętrzne produkowane są
na bazie profilu grubości 

88 mm

ościeżnica wykonana z drewna klejonego

konstrukcja rdzenia skrzydła wykonane będą z drewna 
klejonego, warstwę zewnętrzną stanowić będzie sklejka 
wodoodporna i okleina naturalna (dostępne kolory – 
według wzornika kolorów)

zawias  Baka 2D – 3 sztuki

wzmocnienie profilem stalowym

próg aluminiowy

izolację cieplną stanowi pianka  
z polistyrenu ekstradowanego

felc antywyważeniowy

DRZWI ZEWNĘTRZNE
linia TREND

GWARANCJI
3lata

URZĘDOWSKI
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Trend 500 Trend 505



37

Trend 530 INOXTrend 530

Drzwi zewnętrzne linia TREND
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Trend 535 Trend 535 INOX



39Drzwi zewnętrzne linia TREND

Trend 531 INOXTrend 531
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Trend 501 INOXTrend 501



41Drzwi zewnętrzne linia TREND

Trend 502 Trend 502 INOX
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Trend 511 Trend 511 INOX



43Drzwi zewnętrzne linia TREND

Trend 524 Trend 524 INOX
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Trend 525 Trend 525 INOX
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Trend 526 Trend 526 INOX

Drzwi zewnętrzne linia TREND



46 KOLORY DREWNA

TEAK IROKO SAPELI ORZECH 
AMERYKANSKI

DĄB  
SZCZOTKOWANY

MERANTI 
SZCZOTKOWANE

ACCOYA DĄB 
ZABIELANY

DREWNA EGZOT YCZNE

DĄB

D28 D29 D3 D24 D30 D1 D9 D31 D27 D4 D4 RAL 7016

S16 S10 S11 S12 S1 S13 S14 S5 S15 S4 S8 RAL 7016

SOSNA

M30 M24 M29 M11 M15 M31 M39 M33 M27 M14 M18 RAL 7016

MERANTI






