


GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90GALER 2 WC 60, 70, 80GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90

netto: 194,00 zł
brutto: 238,62 zł

netto: 194,00 zł
brutto: 238,62 zł

netto: 194,00 zł
brutto: 238,62 zł

SKRZYDŁA GALER 2

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca

Skrzydła wykonane w najnowszej technologii SOFT, posiadają 
dodatkowe ramiaki pionowe, co zdecydowanie polepsza ich sztyw-
ność. Skrzydła wykończone są okleiną o zwiększonej  odporności na 
zarysowania, co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne 
użytkowanie. 

KONSTRUKCJA:
 � ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF,
 � wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”. 

WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF oklejona folią.

OKUCIA:
 � dwa zawiasy czopowe wkręcane,
 � zamek na klucz (Galer2 pełne, Galer2 pokój)  

       lub łazienkowy + tuleje wentylacyjne (Galer2 wc).

SZKLENIE: 
 � szyba DECORMAT mleczna.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 40 mm.

OŚCIEŻNICA STAŁA
 � netto: 114,00 zł
 � brutto: 140,22 zł

OPASKA (kpl.)
 � netto: 25,00 zł
 � brutto: 30,75 zł

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 12,00 zł
 � brutto: 14,76 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14
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AKACJA   ORZECH   
JASNA

AKACJA   



SKRZYDŁA KASTOR

KASTOR PEŁNE 60, 70, 80, 90KASTOR WC 60, 70, 80KASTOR POKÓJ 70, 80, 90

netto: 209,00 zł
brutto: 257,07 zł

netto: 209,00 zł
brutto: 257,07 zł

netto: 209,00 zł
brutto: 257,07 zł

Skrzydła wykonane w najnowszej technologii SOFT, posiadają 
dodatkowe ramiaki pionowe, co zdecydowanie polepsza ich
sztywność. Skrzydła wykończone są okleiną o zwiększonej 
odporności na zarysowania, co zdecydowanie poprawia ich
odporność na intensywne użytkowanie.

KONSTRUKCJA:
 � ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF,
 � wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”. 

WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF oklejona folią.

OKUCIA:
 � dwa zawiasy czopowe wkręcane,
 � zamek na klucz (Kastor pełne, Kastor pokój)  

       lub łazienkowy + tuleje wentylacyjne (Kastor wc).

SZKLENIE: 
 � szyba DECORMAT mleczna.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 40 mm.

OŚCIEŻNICA STAŁA
 � netto: 114,00 zł
 � brutto: 140,22 zł

OPASKA (kpl.)
 � netto: 25,00 zł
 � brutto: 30,75 zł

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 12,00 zł
 � brutto: 14,76 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

JASNA
AKACJA   

CIEMNY
DĄB   

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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SKRZYDŁA NIDA
DĄB 

SZLACHETNY

NIDA 1 60, 70, 80, 90NIDA 3 60, 70, 80NIDA 2 70, 80, 90

netto: 203,00 zł
brutto: 249,69 zł

netto: 203,00 zł
brutto: 249,69 zł

netto: 203,00 zł
brutto: 249,69 zł

Rama wykonana jest z płyty MDF, wraz z wypełnieniem oklejona jest 
obustronnie płytą HDF uszlachetnioną okleiną dekoracyjną Enduro. 
Wszystkie krawędzie są okleinowane i zaorkąglone.

KONSTRUKCJA:
 � rama wykonana z płyty MDF,
 � wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”,
 � krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane.

WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF pokryta okleiną dekoracyjną.

OKUCIA:
 � 2 zawiasy wkręcane (3 szt. w skrzydle „90”),
 � zamek na klucz (Nida1, Nida2)

       lub łazienkowy + tuleje wentylacyjne (Nida3).

SZKLENIE:
 � szyba mleczna („SATINATO”).

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 50 mm.

OŚCIEŻNICA PROSTA
 � netto: 114,00 zł
 � brutto: 140,22 zł

OPASKA (kpl.)
 � netto: 32,00 zł
 � brutto: 39,36 zł

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 21,00 zł
 � brutto: 25,83 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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KONSTRUKCJA:
 � rama wykonana z płyty MDF,
 � wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”,
 � krawędzie boczne i krawędź górna

       są okleinowane,
 � krawędzie pionowe są zaokrąglone.

WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF pokryta okleiną dekoracyjną.

SZKLENIE:
 � szyba mleczna „SATINATO”.

OKUCIA:
 � 2 zawiasy wkręcane (3 szt. w skrzydle „90”), 
 � zamek na klucz:

       BOLOGNA 1,5; NAPOLI 1,4; NORMA DECOR1,
 � zamek łazienkowy + tuleje wentylacyjne:

       BOLOGNA 2, NAPOLI 2.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie 

       o 50 mm.

OPASKA 10x60 (kpl.)
 � netto: 32,00 zł
 � brutto: 39,36 zł

OŚCIEŻNICA PROSTA OB3
 � netto: 114,00 zł
 � brutto: 140,22 zł

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 21,00 zł
 � brutto: 25,83 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

SKRZYDŁA BOLOGNA / NAPOLI
WIŚNIA   

BOLOGNA 1 70, 80, 90

NAPOLI 2 60, 70, 80 NAPOLI 1 70, 80, 90

BOLOGNA 2 60, 70, 80
NORMA DECOR 1 
60, 70, 80, 90BOLOGNA 5 70, 80, 90

NAPOLI 4 70, 80, 90

netto: 195,00 zł
brutto: 239,85 zł

netto: 195,00 zł
brutto: 239,85 zł

netto: 216,00 zł
brutto: 265,68 zł

netto: 112,00 zł
brutto: 137,76 zł

netto: 195,00 zł
brutto: 239,85 zł

netto: 195,00 zł
brutto: 239,85 zł

netto: 195,00 zł
brutto: 239,85 zł

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Rama wykonana jest z płyty MDF, wraz z 
wypełnieniem oklejona jest obustronnie płytą 
HDF uszlachetnioną okleiną dekoracyjną Enduro. 
Wszystkie krawędzie są okleinowane i zaorkąglone.

KONSTRUKCJA:
 � rama wykonana z płyty MDF,
 � wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, 
 � krawędzie boczne i krawędź górna 

      są okleinowane.

 WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF pokryta dwukierunkową okleiną 

    dekoracyjną.

OKUCIA:
 � 2 zawiasy wkręcane (3 szt. w skrzydle „90”),
 � zamek na klucz (Gemini1, Gemini3, Taurus) 

       lub łazienkowy + tuleje wentylacyjne 
       (Gemini2).

SZKLENIE: 
 � szyba mleczna („SATINATO”).

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie 

       o 50 mm.

OŚCIEŻNICA PROSTA
 � netto: 114,00 zł
 � brutto: 140,22 zł

OPASKA (kpl.)
 � netto: 32,00 zł
 � brutto: 39,36 zł

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 21,00 zł
 � brutto: 25,83 zł

SKRZYDŁA GEMINI / TAURUS

GEMINI 1 70, 80, 90 GEMINI 2 60, 70, 80, 90 GEMINI 3 60, 70, 80, 90 TAURUS 60, 70, 80, 90

netto: 290,00 zł
brutto: 356,70 zł

netto: 290,00 zł
brutto: 356,70 zł

netto: 149,00 zł
brutto: 183,27 zł

netto: 310,00 zł
brutto: 381,30 zł

KASZTAN
DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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SKRZYDŁA WEGA

WEGA 60, 70, 80, 90*WEGA 1 60, 70, 80WEGA 2 70, 80, 90*

netto: 324,00 zł
brutto: 398,52 zł

*przy szerokości 90 dopłata 
netto: 18,00 zł

brutto: 22,14 zł

netto: 324,00 zł
brutto: 398,52 zł

*przy szerokości 90 dopłata 
netto: 18,00 zł

brutto: 22,14 zł

netto: 324,00 zł
brutto: 398,52 zł

VIRGINIA

KONSTRUKCJA:
 � ramiak z płyty MDF,
 � wypełnienie płyciną płaską.

WYKOŃCZENIE:
 � okleina z efektem 3D.

OKUCIA:
 � trzy zawiasy srebrne,
 � zamek na klucz (Wega, Wega2)

       lub łazienkowy + otwory wentylacyjne (Wega1)
 - skrzydło 60 - 3 otwory wentylacyjne,
 - skrzydło 70 - 4 otwory wentylacyjne,
 - skrzydło 80 - 5 otworów wentylacyjnych.

SZKLENIE:
 � szyba DECORMAT mleczna.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 60 mm.

ĆWIERĆWAŁEK 2,2mb (szt.)
 � netto: 9,00 zł
 � brutto: 11,07 zł

TULEJA WENTYLACYJNA BRĄZ (szt.)
 � netto: 2,00 zł
 � brutto: 2,46 zł

OŚCIEŻNICA PROSTA
 � netto: 104,00 zł
 � brutto: 127,92 zł

OPASKA STANDARD (kpl.) 60, 70, 80,90
 � netto: 41,00 zł
 � brutto: 50,43 zł

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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SKRZYDŁA MAGNOLIA

MAGNOLIA 8 60, 70, 80, 90MAGNOLIA 4 60, 70, 80MAGNOLIA 1 70, 80, 90

netto: 420,00 zł
brutto: 516,60 zł

netto: 420,00 zł
brutto: 516,60 zł

netto: 435,00 zł
brutto: 535,05 zł

ORZECH 
GRECO

KONSTRUKCJA:
 � skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE,
 � ramiaki z płyty MDF,
 � płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm.

WYKOŃCZENIE:
 � płyta HDF pokryta folią greko.

OKUCIA:
 � trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
 � zamek na klucz (Magnolia 1 i Magnolia 8)

       lub łazienkowy + tuleje wentylacyjne (Magnolia 4).

SZKLENIE:
 � szyba DECORMAT - mleczna.

OŚCIEŻNICA STAŁA
netto: 129,00 zł
brutto: 158,67 zł

OPASKA (kpl.)
 � netto: 30,00 zł
 � brutto: 36,90 zł

ĆWIERĆWAŁEK (kpl.)
 � netto: 14,00 zł
 � brutto: 17,22 zł

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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KONSTRUKCJA DRZWI:
 � grubość skrzydła 40 mm,
 � skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
 � okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
 � drewnopodobna folia PCV,
 � dodatkowa folia ochronna (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).

OCIEPLENIE:
 � spieniony polistyren,
 � współczynnik przenikania ciepła U =1,7 W/m2*K,
 � izolacyjność akustyczna Rw ≥ 27 dB. 

ZAWIASY I ZAMKI:
 � 3 komplety zawiasów kl. 7, regulowanych, dwudzielnych,
 � 2 zamki wpuszczane (dolny 1-ryglowy, górny 3-bolcowy),
 � 3 specjalne bolce antywyważeniowe.

OŚCIEŻNICE (OPCJA):
 � pełna składana w okleinie PCV drewnopodobnej z uszczelką,
 � narożna składana w okleinie PCV drewnopodobnej z uszczelką.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 160 mm,
 � koszt skrócenia skrzydła 65 zł netto.

OŚCIEŻNICA PEŁNAOŚCIEŻNICA NAROŻNA

netto: 189,00 zł
brutto: 232,47 zł

netto: 215,00 zł
brutto: 264,45 zł

PRÓG ALUMINIOWY DEDYKOWANY
 � netto: 54,50 zł
 � brutto: 67,04 zł

SKRZYDŁO GALENA

GALENA 80, 90

netto: 486,00 zł
brutto: 597,78 zł

ORZECH
RUSTICO

ZŁOTY
DĄB

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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KONSTRUKCJA DRZWI:
 � grubość skrzydła 60 mm,
 � skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
 � okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w 2 mm wzór,
 � dodatkowa uszczelka na skrzydle.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
 � drewnopodobna folia PCV w dwóch kolorach: 

       złoty dąb, orzech rustico,
 � dodatkowa folia ochronna 

      (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).

OCIEPLENIE:
 � ekspandowany polistyren o wysokiej gęstości,
 � izolacyjność cieplna U =1,6 W/m2*K,
 � dobra izolacyjność akustyczna.

ZAWIASY I ZAMKI:
 � zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach - 3 szt.
 � zamki wpuszczane 3-bolcowe - 2 szt.
 � bolce antywyważeniowe - 3 szt.

OŚCIEŻNICA:
 � wykonana z kształtowników z blachy stalowej,
 � składana laminowana w kolorze skrzydła,
 � wraz z ościeżnicą uszczelka (dla szczelności i cichej pracy drzwi).

SZKLENIE:
 � szyby zespolone, wykonane z termicznie 

      hartowanego szkła bezpiecznego,      
 � szyby osadzone są w dwudzielnej laminowanej ramce.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 160 mm,
 � koszt skrócenia skrzydła 65 zł netto.

OŚCIEŻNICA SKŁADANA OKLEINOWANA

PRÓG ALUMINIOWY DEDYKOWANY
 � netto: 62,50 zł
 � brutto: 76,88 zł

DRZWI PORTO

PORTO 90

netto: 1138,00 zł
brutto: 1399,74 zł

ORZECH
RUSTICO

ZŁOTY
DĄB

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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KONSTRUKCJA DRZWI:
 � grubość skrzydła 42 mm lub 55 mm,
 � skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
 � okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w głęboki wzór (skrzydło 55 mm),
 � okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór (skrzydło 42 mm).

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
 � drewnopodobna folia PCV,
 � dodatkowa folia ochronna (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi).

OCIEPLENIE:
 � płyta z twardego polistyrenu spienionego,
 � niski współczynnik przenikania ciepła,
 � wysoka izolacyjność akustyczna.

OŚCIEŻNICA:
 � wykonana z kształtowników z blachy stalowej, 
 � asymetryczna, składana laminowana w kolorze skrzydła.

WYPOSAŻENIE DRZWI WENUS:
 � 3 zawiasy trójdzielne,
 � 2 zamki wpuszczane, 3-bolcowe,
 � bolce antywyważeniowe,
 � ościeżnica pełna okleinowana.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 160 mm,
 � koszt skrócenia skrzydła 65 zł netto.

PRÓG ALUMINIOWY
 � netto: 28,00 zł
 � brutto: 34,44 zł

PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ
 � netto: 54,00 zł
 � brutto: 66,42 zł

DRZWI WENUS
WENUS
ZŁOTY

DĄB

WENUS
ORZECH
CIEMNY

WENUS ROCO 2 
2 łezki 55 mm 90

WENUS ROCO 2 
2 łezki 42 mm 90

netto: 983,00 zł
brutto: 1209,09 zł

netto: 1179,00 zł
brutto: 1450,17 zł

WENUS 
42 mm 80, 90

netto: 688,00 zł
brutto: 846,24 zł

WENUS 
55 mm 80, 90

netto: 874,00 zł
brutto: 1075,02 zł

DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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OŚCIEŻNICA LAMINOWANA BRĄZ (UNI) 
 � netto: 200,00 zł
 � brutto: 246,00 zł

ZESTAW AKCESORIÓW KLAMKA 
BRĄZ+WKŁADKA
 � netto: 55,00 zł
 � brutto: 67,65 zł

KONSTRUKCJA DRZWI:
 � grubość skrzydła 48 mm (Wenus) 

 lub 42 mm (UNI),
 � skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
 � okładziny z blachy stalowej, tłoczonej 

 w głęboki wzór (Wenus), lub gładkie 
 (skrzydło UNI),
 � dwie uszczelki na obwodzie (Wenus), 
 � aluminiowa uszczelka skrzydła,
 � uszczelka ościeżnicy,
 � ościeżnica wyposażona w regulowany

 zaczep zamka (nie dotyczy ościeżnic UNI).

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
 � drewnopodobna folia PCV, lakier 

 (skrzydło UNI),
 � dodatkowa folia ochronna (do usunięcia

 niezwłocznie po montażu drzwi).

OCIEPLENIE:
 � płyta z twardego polistyrenu spienionego,
 � niski współczynnik przenikania ciepła,
 � wysoka izolacyjność akustyczna.

OŚCIEŻNICA:
 � wykonana z kształtowników z blachy

  stalowej, 
 � asymetryczna, składana laminowana 

 w kolorze skrzydła.

WYPOSAŻENIE DRZWI WENUS:
 � 3 zawiasy trójdzielne,
 � 2 zamki wpuszczane, 3-bolcowe,
 � bolce antywyważeniowe,
 � ościeżnica pełna okleinowana.

SKRACANIE:
 � możliwość skracania drzwi maksymalnie o 160 mm,
 � koszt skrócenia skrzydła 65 zł netto.

PRÓG ALUMINIOWY
 � netto: 28,00 zł
 � brutto: 34,44 zł

PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ
 � netto: 54,00 zł
 � brutto: 66,42 zł

DRZWI WENUS
UNI

BRĄZ

WENUS
ZŁOTY

DĄB

WENUS
ORZECH
CIEMNY

WENUS ROCO 2 2 łezki 48 mm 90 ROCO 1 48 mm 80, 90 WENUS 48 mm 80, 90

SKRZYDŁO UNI 42 mm 80, 90

netto: 1138,00 zł
brutto: 1399,74 zł

netto: 1078,00 zł
brutto: 1325,94 zł

netto: 827,00 zł
brutto: 1017,21 zł

netto: 315,00 zł
brutto: 387,45 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA ZA DOPŁATĄ - str. 14

www.supra.net.pl
Twój sprawdzony dostawca
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KONSTRUKCJA DRZWI:
 � grubość skrzydła - 72 mm,
 � rama skrzydła wykonana z klejonego warstwowo drewna, 
 � zbrojenie wewnętrzne skrzydła - kratownica drewniana, 
 � skrzydło drzwiowe wzmocnione specjalnym 

       kształtownikiem metalowym,
 � obustronne poszycie wykonane ze sklejki wodoodpornej

 wykończonej fornirem dębowym (SUPRA 1, SUPRA 2).

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
 � powierzchnia drzwi pokryta jest trójwarstwową powłoką 

       malarsko-lakierniczą, wykonaną farbami wodnymi  
       (zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych).

OCIEPLENIE:
 � materiał termoizolacyjny,
 � niski współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,2 W/m2*K 

       (P24, P25).

OŚCIEŻNICA:
 � ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo. 

WYPOSAŻENIE:
 � wręg francuski stanowiący blokadę antywyważeniową,
 � zestaw szybowy bezpieczny (P24, P25, SUPRA 2) 

 lub piaskowany (SUPRA 1),
 � dwie uszczelki: na obwodzie skrzydła i ościeżnicy,
 � zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach,
 � próg aluminiowy z przegrodą termiczną odporny 

       na ścieranie,
 � dwa niezależne zamki na wkładkę patentową.

UWAGA!
 � indywidualna barwa drewna oraz grubość warstwy

       lakieru nawierzchniowego mają istotny wpływ na 
       ostateczny kolor powłoki transparentnej (lazury),
 � prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy 

       i nie mogą służyć jako wzorce koloru,
 � w celu dotrzymania warunków gwarancji i z uwagi na

       niekorzystne działanie promieni słonecznych oraz wód   
       opadowych na wszelkiego rodzaju powierzchnie 
       lakierowane, zalecamy stosowanie zadaszenia na drzwi   
       zewnętrzne.

DRZWI DREWNIANE

P25* 90 P24* 90

SUPRA 2 90

netto: 2000,00 zł
brutto: 2460,00 zł

netto: 2149,00 zł
brutto: 2643,27 zł

netto: 2149,00 zł
brutto: 2643,27 zł

SUPRA 1 90

netto: 2000,00 zł
brutto: 2460,00 zł

P25, P24
CIEMNY DĄB

SUPRA 1,2
NUSSBAUM

SUPRA 1,2
RUSTICAL
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