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Drzwi modułowe

Drzwi modułowe Perfect Door
Drzwi modułowe to nowoczesne wzornictwo, ciekawe i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Charakteryzują się stabilną masywną konstrukcją dającą satysfakcję płynącą z obcowania z produktem wysokiej jakości.
Wykorzystywane okleiny, zwłaszcza z linii Top-Decor oraz CPL o charakterystycznym usłojeniu i strukturze potęgują dodatkowo wrażenie
naturalnego drewna.
Każdy z modułów skrzydła jest wykonany z litej płyty MDF, oklejony i przygotowywany osobno z należytą starannością i uwagą.
Elementy są solidnie połączone zapewniając stabilną i trwałą konstrukcją skrzydła. Użycie modułów w budowie pozwala stworzyć wiele
odmiennych wzorów na bazie jednego modelu, dzięki czemu każdy klient ma szansę na zalezienie optymalnego dla siebie rozwiązania.
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Folia Preimpregnat

Top-Decor

Dostępne rozwiązania:

Drzwi modułowe

Laminat CPL

Opcje za dopłatą:

system przesuwny pojedynczy

strona 23

podcięcie wentylacyjne

25,00 zł netto/30,75 zł brutto

system przesuwny podwójny

strona 23

tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto/24,60 zł brutto

system chowany

strona 25

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

system dwuskrzydłowy

strona 22

skrzydło bezprzylgowe

50,00 zł netto/61,75 zł brutto

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

skrzydło do systemu przesuwnego

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica panelowa regulowana bezprzylgowa (OPB) „R”

strona 27

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

Informacje techniczne:

strona 31

informacje ogólne

strona 4

wymiarowanie

strona 33

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)
akcesoria

strona 34-35

Dostępne szerokości:

Pers

„60”, „70”, „80”, „90” - szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

Pers 2

Pers 3

Pers 4

Pers 5

Pers 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

dąb north

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Pers 7

dąb szary

Pers 8

dąb polski

Pers 9

dąb kanadyjski

orzechrustykalny

Pers 10

sosna bielona

Erie

Pers 1

Erie 2

Erie 3

Erie 4

Erie 5

Erie 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Mira 2

Mira 3

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Erie 7

dąb szary

Erie 8

dąb polski

Erie 9

dąb kanadyjski

Erie 10

sosna bielona

Mira

Erie 1

Mira 1
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Mira 4

Mira 5

Mira 6

Mira 7

dąb szary

Mira 8

dąb polski

Mira 9

dąb kanadyjski

sosna bielona

Mira 10

Drzwi modułowe

Folia Preimpregnat

Top-Decor

Ares

Laminat CPL

Ares 2

Ares 3

Ares 4

Ares 5

Ares 6

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Ares 7
dąb sonoma

Ares 8
dąb szary

dąb polski

dąb kanadyjski

sosna bielona

Korfu

Ares 1

Korfu 2

Korfu 3

Korfu 4

Korfu 5

Korfu 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Korfu 7

dąb szary

Korfu 8

dąb polski

Korfu 9

dąb kanadyjski

Korfu 10

sosna bielona

Fresno

Korfu 1

Fresno 2

Fresno 3

Fresno 4

Fresno 5

Fresno 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

wenge

biały

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Fresno 7

Fresno 8

dąb szary

dąb kanadyjski

sosna bielona

dąb sonoma

dąb szary

dąb polski

Paros

Fresno 1

Paros 1

Paros 2

Paros 3

Paros 4

Paros 5

Paros 6

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dąb kanadyjski

sosna bielona
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Folia Preimpregnat

Top-Decor

Drzwi modułowe

Fogo

Laminat CPL

Fogo 2

Fogo 3

Fogo 4

Fogo 5

Fogo 6

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dąb sonoma

dąb szary

dąb polski

dąb kanadyjski

sosna bielona

dąb szary

dąb polski

dąb kanadyjski

sosna bielona

dąb kanadyjski

sosna bielona

Evia

Fogo 1

Evia 2

Evia 3

Evia 4

Evia 5

Evia 6

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Evia 7
dąb sonoma

Brytania

Evia 1

Brytania 2

Brytania 3

Brytania 4

Brytania 5

Brytania 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Brytania 7

dąb polski

Alfa

Brytania 1

Alfa 1
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Alfa 2

Alfa 3

Alfa 4

Alfa 5

Alfa 6

380,00 zł netto

467,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Alfa 7

dąb szary

Alfa 8

dąb kanadyjski

Alfa 9

sosna bielona

Alfa 10

Drzwi modułowe

Folia Preimpregnat

Top-Decor

Rea

Laminat CPL

Rea 2

Rea 1

Rea 3

Rea 4

Rea 5

Rea 6

467,40 zł brutto

akacja jasna

wenge

biały

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dąb szary

dąb kanadyjski

Monaco

380,00 zł netto

Monaco 2

Monaco 1

Monaco 3

Monaco 4

Monaco 5

Monaco 6

467,40 zł brutto

wenge

400,00 zł netto

492,00 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

430,00 zł netto

528,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dąb polski

Monaco 8

dąb kanadyjski

Monaco 9

Monaco 10

sosna bielona

listwa aluminiowa

Erie Alu

380,00 zł netto

Monaco 7

Erie Alu 1

Erie Alu 3

Erie Alu 2

Erie Alu 4

Erie Alu 5

Erie Alu 6

590,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

530,00 zł netto

651,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Erie Alu 8

Erie Alu 9

Erie Alu 10

Korfu Alu 8

Korfu Alu 9

Korfu Alu 10

dąb szary

listwa aluminiowa

Korfu Alu

480,00 zł netto

Erie Alu 7

Korfu Alu 1

Korfu Alu 2

Korfu Alu 3

Korfu Alu 4

Korfu Alu 5

Korfu Alu 6

480,00 zł netto

590,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

530,00 zł netto

651,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Korfu Alu 7

dąb szary
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Drzwi modułowe

listwa aluminiowa

Salvia

Laminat CPL

Salvia 2

Salvia 3

Salvia 4

Salvia 5

Salvia 6

480,00 zł netto

590,40 zł brutto

wenge

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

dąb north

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

530,00 zł netto

651,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Salvia 7

dąb sonoma

Salvia 8

dąb polski

Salvia 9

dąb kanadyjski

Salvia 10

sosna bielona

listwa aluminiowa

Silene

Salvia 1

Silene 2

Silene 3

Silene 4

Silene 5

Silene 6

460,00 zł netto

565,80 zł brutto

wenge

480,00 zł netto

590,40 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

510,00 zł netto

627,30 zł brutto

biały

dąb modern

jesion modern

wenge modern

Silene 7

dąb polski

Silene 8

dąb kanadyjski

Silene 9

sosna bielona

listwa aluminiowa

Tytan

Silene 1

Gremium | Oskar | Nobel | Regis

Tytan 1

Tytan 2

Tytan 3

Tytan 4

Tytan 5

Tytan 6

480,00 zł netto

590,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

biały

wenge

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

530,00 zł netto

651,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Tytan 7

dąb szary

sosna bielona

Dostępne szerokości:

Dostępne rozwiązania:
ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)
akcesoria

Gremium

10

Oskar

Nobel

„70”, „80”, „90” - szczegółowe informacje
techniczne na stronie 33

strona 31
strona 34-35

Regis

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

Gremium /
Oskar

akacja jasna

akacja

biały

wenge

520,00 zł netto

639,60 zł brutto

dąb north

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

dąb szary

550,00 zł netto

676,50 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Nobel / Regis
sosna bielona

akacja jasna

akacja

Drzwi płytowe

Drzwi płytowe Perfect Door
Drzwi okleinowane wykonane są na bazie trwałej ramy z płyty MDF. We wnętrzu jako wypełnienie stabilizujące zastosowano „plaster miodu”.
Skrzydło obustronnie obłożone jest płytą surową HDF, która oklejona jest folią dekoracyjną ze strukturą drewna, która w przypadku wybranych kolorów została wzmocniona efektem „wood look” (imitującą pory drewna) lub haptycznym (dającym wrażenie dotyku surowego
drewna).
Charakterystyczne dla drzwi okleinowanych jest połączenie niebanalnego wzornictwa ze stosunkowo niską ceną.

Boston
str. 13

Cetra
str. 13

Cortina
str. 13

Fala
str. 13

Kanto
str. 13

Doro
str. 13

Mediolan
str. 14

Nevada
str. 14

Lago
str. 14

Pekin
str. 14

Salem
str. 14

Fort
str. 14

Fort Plus
str. 15

Zefir
str. 15

Roco
str. 15

Dallas
str. 15
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Drzwi płytowe

Konstrukcja

Okucia

ramiak z płyty MDF, pokryty dwiema płytami
HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym

Dwa zawiasy czopowe wkręcane,
cynk srebrny

Wypełnienie

Technologia Soft

stabilizujący papierowy “plaster miodu”

dostępna w wersji przylgowej

Powierzchnia

Szklenie
hartowane, mleczne szkło DECORMAT
o grubości 4 mm, wykończone ramką
przyszybową

elementy oklejone ekologicznymi
i innowacyjnymi materiałami dekoracyjnymi:
folią preimpregnat i efektownymi foliami
Top-Decor

- Zamek w wersji:
klucz/łazienkowy/wkładka
- rozstaw 72/50
- cynk srebrny

- dwa zawiasy czopowe kontrowane
wkrętem;
- cynk srebrny

Dostępne rozwiązania:

Opcje za dopłatą:

system przesuwny pojedynczy

strona 23

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

system przesuwny podwójny

strona 23

system chowany

strona 25

skrzydło do systemu przesuwnego

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

system dwuskrzydłowy

strona 22

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)
akcesoria

12

strona 31
strona 34-35

Dostępne szerokości:
„60”, „70”, „80”, „90” - szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

310,00 zł netto

381,30 zł brutto

akacja jasna

olcha

330,00 zł netto

405,90 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

393,60 zł brutto

akacja jasna

wenge

akacja

orzech sycylijski

wenge

akacja

orzech

orzech sycylijski

wenge

akacja

orzech

orzech sycylijski

wenge

akacja

orzech

orzech sycylijski

wenge

akacja

orzech

orzech sycylijski

296,00 zł netto

364,08 zł brutto

akacja jasna

olcha

316,00 zł netto

388,68 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

Cetra
Cortina

profil ramki profil profil

280,00 zł netto

344,40 zł brutto

akacja jasna

olcha

300,00zł netto

369,00 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

Fala

profil ramki profil listwy

290,00 zł netto

356,70 zł brutto

akacja jasna

olcha

310,00 zł netto

381,30 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

260,00 zł netto

319,80 zł brutto

akacja jasna

olcha

280,00 zł netto

344,40 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

Kanto

profil ramki wzór aplikacji

profil ramki

Doro

skrzydło pełne
skrzydło pełne
skrzydło pełne
skrzydło pełne
skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe
skrzydło łazienkowe
skrzydło łazienkowe
skrzydło łazienkowe
skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe
skrzydło pokojowe
skrzydło pokojowe
skrzydło pokojowe

orzech

akacja

profil ramki

320,00 zł netto

skrzydło pokojowe

Top-Decor

Boston

Folia Preimpregnat

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

Drzwi płytowe

profil ramki

13

Nevada

skrzydło pełne

skrzydło pokojowe

skrzydło łazienkowe

Mediolan

Folia Preimpregnat

296,00 zł netto

364,08 zł brutto

akacja jasna

olcha

316,00 zł netto

388,68 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

akacja jasna

akacja

wenge

akacja

orzech

akacja

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

Lago
skrzydło pokojowe

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

Pekin
skrzydło pokojowe

Salem

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

Fort

orzech sycylijski

wenge

orzech

orzech sycylijski

wenge

orzech

wenge

orzech

424,35 zł brutto

profil ramki profil listwy

210,00 zł netto

258,30 zł brutto

akacja jasna

olcha

230,00 zł netto

282,90 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

profil ramki profil profil

280,00 zł netto

344,40 zł brutto

akacja jasna

olcha

300,00 zł netto

369,00 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

akacja jasna

akacja

wenge

akacja

profil ramki wzór aplikacji

345,00 zł netto

skrzydło pokojowe

akacja

profil ramki profil listwy

345,00 zł netto

14

Drzwi płytowe

Top-Decor

424,35 zł brutto

profil ramki profil ramki

310,00 zł netto

381,30 zł brutto

akacja jasna

olcha

330,00 zł netto

405,90 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

profil ramki profil ramki

310,00 zł netto

381,30 zł brutto

akacja jasna

olcha

330,00 zł netto

405,90 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

344,40 zł brutto

akacja jasna

260,00 zł netto

319,80 zł brutto

280,00 zł netto

akacja

orzech

olcha

orzech

wenge

akacja jasna

olcha

orzech

orzech sycylijski

wenge

344,40 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

280,00 zł netto

344,40 zł brutto

akacja jasna

olcha

orzech

orzech sycylijski

wenge

300,00 zł netto

369,00 zł brutto

sonoma

dąb sonoma

skrzydło pełne
skrzydło pełne

Zefir
Roco
Dallas

profil ramki

skrzydło pełne

profil ramki

Mediolan Duo

skrzydło łazienkowe
skrzydło łazienkowe

profil ramki

Dostępne wykończenie ramek

296,00 zł netto

316,00 zł netto

364,08 zł brutto

388,68 zł brutto

wenge

sonoma
orzech sycylijski

Informacje o modelu:

296,00 zł netto

316,00 zł netto

364,08 zł brutto

388,68 zł brutto

Informacje o modelu:

informacje o modelu

strona 13

informacje o modelu

strona 14

informacje ogólne

strona 12

informacje ogólne

strona 12

strona 33

wymiarowanie

strona 33

wymiarowanie

Lago Duo

wenge

dąb north

Fala Duo

Cortina Duo

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe
skrzydło pokojowe

orzech sycylijski

profil ramki profil listwy

280,00 zł netto

skrzydło pokojowe

Top-Decor

Fort Plus

Folia Preimpregnat

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

Drzwi płytowe

Dostępne wykończenie ramek

210,00 zł netto

230,00 zł netto

258,30 zł brutto

282,90 zł brutto

Informacje o modelu:

wenge

sonoma
orzech sycylijski

280,00 zł netto

300,00 zł netto

344,40 zł brutto

369,00 zł brutto

Informacje o modelu:

informacje o modelu

strona 14

informacje o modelu

strona 13

informacje ogólne

strona 12

informacje ogólne

strona 12

wymiarowanie

strona 33

wymiarowanie

strona 33

dąb north
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Drzwi HDF lakierowane

Drzwi HDF Lakierowane Perfect Door
Drzwi lakierowane wykonane są na bazie trwałej ramy z płyty MDF. We wnętrzu skrzydła zastosowano wypełnienie stabilizujące „plaster
miodu”. Skrzydło obustronnie obłożone jest zadrukowaną i zalakierowaną płytą HDF.
Drzwi z linii HDF lakierowane są produktami gwarantującymi ekonomiczność rozwiązań.
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Juno
str. 18

Karo
str. 18

Klasyk
str. 18

Preston
str. 18

Drzwi HDF lakierowane

Drzwi płytowe

Okucia

Konstrukcja

Dwa zawiasy czopowe wkręcane,
cynk srebrny

ramiak z płyty MDF, pokryty dwiema płytami
HDF oklejonymi materiałem dekoracyjnym

Obrzeże

Wypełnienie

krawędź wykończona jest odpornym
na czynniki mechaniczne obrzeżem
dopasowanym kolorystycznie do płyty

stabilizujący papierowy “plaster miodu”

Szklenie
Powierzchnia

hartowane, mleczne szkło DECORMAT
o grubości 4 mm, wykończone ramką
przyszybową

płyta HDF lakierowana

- Zamek w wersji:
klucz/łazienkowy/wkładka
- rozstaw 72/50
- cynk srebrny

- dwa zawiasy czopowe kontrowane
wkrętem;
- cynk srebrny

67
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Drzwi HDF lakierowane

Folia Preimpregnat

Dostępne rozwiązania:
ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)

strona 31

skrzydło pełne

Karo

skrzydło pokojowe

skrzydło łazienkowe

180,00 zł netto

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

Klasyk

skrzydło pełne

skrzydło łazienkowe

skrzydło pokojowe

Preston

profil ramki listwy

skrzydło pełne

180,00 zł netto

skrzydło łazienkowe

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

221,40 zł brutto

olcha

orzech

calvados

sonoma

221,40 zł brutto

olcha

orzech

calvados

sonoma

profil ramki

olcha

skrzydło pokojowe

Opcje za dopłatą:

profil ramki

180,00 zł netto
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„60”, „70”, „80”, „90” - szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

strona 34-35

Juno

akcesoria

Dostępne szerokości:

profil ramki

orzech

calvados

sonoma

biały

pokój

łazienka

pełne

225,00 zł netto

205,00 zł netto

120,00 zł netto

276,75 zł brutto 252,15 zł brutto 147,60 zł brutto

221,40 zł brutto

olcha

orzech

calvados

sonoma

Drzwi inwestycyjne

Drzwi inwestycyjne Perfect Door
Przedstawiamy Państwu rozszerzoną kolekcję drzwi dedykowanych prywatnym lub instytucjonalnym inwestorom. W tym segmencie odnajdą Państwo zarówno ekonomiczne, pełne skrzydła drzwiowe, wewnątrzklatkowe, wzmacniane skrzydła, drzwi dźwiękochłonne czy certyfikowane przeciwpożarowe EI30 oraz EI60.

Uno
str. 20

Bulaj
str. 20

Linos
str. 20

Linos Alu
str. 20

Volume
str. 21

Volume Alu
str. 21

Marcus I EI30
str. 21

Marcus II EI60
str. 21

Olivia
str. 21
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Uno

Folia Preimpregnat

Top-Decor

Opcje za dopłatą:

Informacje techniczne

Dostępne rozwiązania:

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące: papierowy „plaster miodu”
- dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
- zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 70/50
cynk srebrny
- wymiarowanie: strona 33

system przesuwny pojedynczy

strona 23

kratka wentylacyjna

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

system przesuwny podwójny

strona 23

tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

system chowany

strona 25

system dwuskrzydłowy

strona 22

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

skrzydło do systemu
przesuwnego

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

Dostępne szerokości:

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

„60”, „70”, „80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)

strona 31

akcesoria

strona 34-35

172,20 zł brutto

akacja jasna

akacja

olcha

orzech

wenge

biały

160,00 zł netto

196,80 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

dąb polski

dąb kanadyjski

190,00 zł netto

233,70 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Bulaj

140,00 zł netto

Opcje za dopłatą:

Dostępne rozwiązania:

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące: papierowy „plaster miodu”
- okrągłe okienko typu „bulaj” z metalową otoczką
- szyba DECORMAT hartowana 4mm
- dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
- zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 70/50
cynk srebrny
- wymiarowanie: strona 33

system przesuwny pojedynczy

strona 23

kratka wentylacyjna

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

system przesuwny podwójny

strona 23

tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

system chowany

strona 25

system dwuskrzydłowy

strona 22

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

skrzydło do systemu
przesuwnego

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

ościeżnica nakładkowa - kamuflaż (ON)

strona 31

akcesoria

strona 34-35

„60”, „70”, „80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

590,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

olcha

orzech

wenge

biały

500,00 zł netto

615,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

dąb polski

dąb kanadyjski

530,00 zł netto

651,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dzwi wewnętrzne wejściowe wzmacniane

Linos

480,00 zł netto

Opcje za dopłatą:

Informacje techniczne

Dostępne rozwiązania:

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie: płyta LDF o zmniejszonej gęstości
- trzy zawiasy czopowe wkręcane i kontrowane wkrętem,
cynk srebrny
- zamek na wkładkę, cynk srebrny
- wymiarowanie: strona 33

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

kratka wentylacyjna

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

akcesoria

strona 34-35

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

wizjer

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

dodatkowy zamek

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

wypełnienie płytą wiórową

105,00 zł netto / 129,15 zł brutto

wypełnienie płytą wiórową
otworową

75,00 zł netto / 92,25 zł brutto

Dostępne szerokości:
„80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

200,00 netto

246,00 zł brutto

akacja jasna

akacja

olcha

orzech

wenge

biały

220,00 zł netto

270,60 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

dąb polski

dąb kanadyjski

250,00 zł netto

307,50 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Linos Alu

dzwi wewnętrzne wejściowe wzmacniane
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dąb north

Informacje techniczne

Dostępne szerokości:

Linos Alu 1

Drzwi inwestycyjne

Laminat CPL

Linos Alu 2

Linos Alu 3

Linos Alu 4

Informacje techniczne

Opcje za dopłatą:

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie: płyta LDF o zmniejszonej gęstości
- trzy zawiasy czopowe wkręcane i kontrowane
wkrętem, cynk srebrny
- zamek na wkładkę, cynk srebrny
- skrzydło wykończone listwą aluminiową
- wymiarowanie: strona 33

kratka wentylacyjna

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

skrzydło „100”

40,00 zł netto/49,20 zł brutto

wizjer

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

Dostępne rozwiązania:

dodatkowy zamek

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

wypełnienie płytą wiórową

105,00 zł netto / 129,15 zł brutto

wypełnienie płytą wiórową otworową

75,00 zł netto / 92,25 zł brutto

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

Dostępne szerokości:

akcesoria

strona 34-35

„80”, „90” - szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

280,00 netto

344,40 zł brutto

akacja jasna

akacja

olcha

orzech

wenge

biały

300,00 zł netto

369,00 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

dąb polski

dąb kanadyjski

330,00 zł netto

405,90 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Top-Decor

Dostępne rozwiązania:

- skrzydło VOLUME przeznaczone sa do budownictwa
użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej jako drzwi
wewnętrzne wejściowe
- skrzydło posiada izolacyjność akustyczną Rw=33dB
- ramiak z płyty MDF pokrytej dwiema oklejonymi płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym płaskownikiem stalowym
grubości 5mm
- skrzydło o zwiększonej grubości 46mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- bolce antywyważeniowe
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy prętowy
- dodatkowy zamek bębenkowy z zasuwką prętową
- wymiarowanie: strona 33

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

skrzydło „100”

45,00 zł netto/55,35 zł brutto

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

dodatkowy zamek

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

akcesoria

strona 34-35

wizjer

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

Dostępne szerokości:
„80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

528,90 zł netto

565,80 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

Opcje za dopłatą:

- skrzydło VOLUME ALU przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej
jako drzwi wewnętrzne wejściowe
- skrzydło posiada izolacyjność akustyczną Rw=33dB
- ramiak z płyty MDF pokrytej dwiema oklejonymi
płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym płaskownikiem stalowym
grubości 5mm
- skrzydło o zwiększonej grubości 46mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- bolce antywyważeniowe
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy prętowy
- dodatkowy zamek bębenkowy z zasuwką prętową
- wymiarowanie: strona 33

skrzydło „100”

45,00 zł netto/55,35 zł brutto

wizjer

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

dodatkowy zamek

20,00 zł netto/26,60 zł brutto

570,00 zł netto

701,10 zł brutto

dąb złoty

orzechrustykalny

sonoma

dąb sonoma

600,00 zł netto

738,00 zł brutto

biały

wenge modern

dąb modern

jesion modern

dąb polski

ościeżnica stała soft (OS)

strona 30

ościeżnica panelowa regulowana (OP)

strona 26

ościeżnica regulowana soft (OR)

strona 29

akcesoria

strona 34-35

dąb kanadyjski

Dostępne rozwiązania:

Informacje techniczne

Opcje za dopłatą:

akcesoria

- drzwi wewnętrzne wejściowe wzmacniane przeciwpożarowe
- drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejściowe
z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń użyteczności
publicznej, hoteli i mieszkań
- skrzydło obłożone dwiema płytami HDF oklejonymi folią
finish
- konstrukcja skrzydła wykonana z materiałów ognioodpornych
- wypełnienie: wełna mineralna oraz listwy stabilizujące
- integralną częścią drzwi o podwyższonej ognioodporności
jest ościeżnica stała 90x43 wraz z uszczelkami i dymoszczelinami (w komplecie)
- drzwi dodatkowo wyposażone w 3 zawiasy czopowe, 3 bolce
antywyważeniowe oraz zamek dolny

samozamykacz

150,00 zł netto/184,50 zł brutto

dodatkowy zamek

100,00 zł netto/123,00 zł brutto

skrzydło „100”

210,00 zł netto/258,30 zł brutto

wizjer

70,00 zł netto/86,10 zł brutto

strona 34-35

- podwyższona odporność ogniowa: klasa EI 30

1199,00 zł netto

1474,77 zł brutto

1219,00 zł netto

1499,37 zł brutto

olcha

orzech

wenge

dąb złoty

orzechrustykalny

Informacje techniczne

Dostępne rozwiązania:

- drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejściowe
z klatki schodowej do mieszkania
- konstrukcja skrzydła wykonana z materiałów drewnopochodnych
- wypełnienie wykonane z listew stabilizujących oraz
styropianu
- płyciny po wykonaniu elementów ozdobnych oklejane
foliami o rysunku drewnopodobnym
- wyposażenie standardowe stanowią:
2 zamki trzybolcowe na wkładkę patentową, 3 zawiasy
czopowe, wizjer szerokokątny, 3 bolce antywyważeniowe
- drzwi posiadają aprobatę techniczną: ITB AT-15-6945/2009

akcesoria

490,00 zł netto

602,70 zł brutto

olcha

510,00 zł netto

627,30 zł brutto

dąb złoty

orzech

dzwi przeciwpożarowe

Marcus I EI 30

dzwi przeciwpożarowe

„80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

Dostępne rozwiązania:

Marcus II EI 60

Dostępne szerokości:

Informacje techniczne

Dostępne szerokości:
„80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33
- podwyższona odporność ogniowa: klasa EI 60

biały

2460,00 zł netto

3025,80 zł brutto

2480,00 zł netto

3050,40 zł brutto

Opcje za dopłatą:
strona 34-35

Dostępne szerokości:

skrzydło „100”

100,00 zł netto/123,00 zł brutto

ościeżnica stała soft (OS)

250,00 zł netto/307,50 zł brutto

Olivia

Volume Alu 4

dąb kanadyjski

dzwi dźwiękochłonne

Volume Alu 3

dąb polski

„80”, „90”
- szczegółowe informacje techniczne na stronie 33

wenge

dzwi dźwiękochłonne

460,00 zł brutto

Volume Alu 2

dzwi dźwiękochłonne

Opcje za dopłatą:

Informacje techniczne

430,00 zł netto

Volume Alu 1

Laminat CPL

Volume

Folia Preimpregnat

Volume Alu

Drzwi inwestycyjne

biały
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DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
W drzwiach dwuskrzydłowych możemy wykorzystać dowolne modele skrzydeł z niniejszego katalogu oprócz Linos, Linos Alu, Volume,
Volume Alu, Marcus I, Marcus II, Olivia.
Możliwe jest dowolne zastosowanie kombinacji skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”.
Skrzydło czynne jest standardowym skrzydłem rozwiernym, natomiast skrzydło bierne posiada zamontowaną w felcu listwę przymykową
zawierającą zasuwy i zaczep zamka.
Na cenę drzwi dwuskrzydłowych składa się cena każdego skrzydła plus cena listwy przymykowej
Cena ościeżnicy stałej, regulowanej i panelowej do drzwi dwuskrzydłowych jest o 30 % wyższa.
Informacje o wymiarach ościeżnic dwuskrzydłowych znajdziesz na stronach: 26, 29, 30.
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80,00 zł netto/98,40 zł brutto

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Drzwi bezprzylgowe

“R”

unikatowa technologia

Brak “obcego” obrzeża
Ukryte łączenie materiału
dekoracyjnego
Zwiększona odporność na wilgoć
Rozwiązanie dostępne zarówno
dla folii dekoracyjnych
jak i lamin
laminatów CPL
Idealnie gładkie krawędzie
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Folia Preimpregnat

36

Top-Decor

Laminat CPL

Drzwi modułowe

