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ARCO Alu

n OŚCIEŻNICEn KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system przylgowy
 ∙ ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO tOP, HIGH tOP
 ∙ panele z MDF pokryte powierzchnią ECO tOP, HIGH tOP usłojenie poziome, płyciny 
usłojenie poziome

 ∙ aluminiowe listwy dekoracyjne

n SZKLENIE
 ∙ szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, klon, 
dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz 
mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, 
kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

 ∙ wersja W2D, W3D szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia 
jasna, aralia ciemna, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb 
skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb 
ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

n WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
 ∙ zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), 
lub do blokady łazienkowej (WC)

 ∙ zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

n WYMIARY SKRZYDEŁ
 ∙ jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

regulowana DIN (ZP) regulowana POL-SKONE (ZZ) stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

stała z MDF

Certyfikat FSC® Mix  
posiadają skrzydła  

w powierzchni ECO tOP



Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)

rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. 11

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
- drzwi krótsze do 30 mm (dolny element drzwi 
posiada nietypową wysokość);
-  drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element 

drzwi posiada nietypową wysokość) 

+20%

podcięcie wentylacyjne 25 / 30,75

system przesuwny do zabudowy, naścienny, 
Premium patrz str. 104-107

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje 
wentylacji patrz str. 130-133

klamki patrz str. 142-145

n SKRZYDŁA ARCO Alu (wersje + ceny)

W02P W2S W02 W2D
ECO tOP 684 / 841,32 684 / 841,32 684 / 841,32 532 / 654,36

HIGH tOP 761 / 936,03 761 / 936,03 761 / 936,03 609 / 749,07

W03P W3S W03 W3D
ECO tOP 684 / 841,32 684 / 841,32 684 / 841,32 532 / 654,36

HIGH tOP 761 / 936,03 761 / 936,03 761 / 936,03 609 / 749,07

n SZKLENIE

biały mat brąz mat

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

ramiak MDF
z powierzchnią 

ECO tOP, HIGH tOP

panel z MDF 
z powierzchnią 

ECO tOP, HIGH tOP

n PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

 detale drzwi arCO

aluminiowe listwy dekoracyjne

ECO TOP

n KOLORYSTYKA
Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

129 138
kasztan dąb Premium

120 124
biały orzech 

kaukaski
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klon orzech dąb ciemny dąb angielski akacja ciemna
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orzech 
Palermo

dąb 
południowy

jesion ciemny dąb Salinas sosna biała dąb 
skandynawski

aralia jasna aralia ciemna

podcięcie wentylacyjne


