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Zobacz 
więcej 
inspiracji

cena skrzydła netto/brutto (PLN, Vat 23%)

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„160”

ASTOR

drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HdF pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologicznymi farbami akrylowymi z palety RaL i Ncs.
Wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

drzwi astOR, wzór 00, ościeżnica regulowana system diN

drzwi astOR, wzór 00, ościeżnica regulowana system diN

od 358/440,34

szklenie, ramka profil skrzydła



21

OŚCIEŻNICE

WyPOSAŻENIE STANDARDOWE  
szkło biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny 
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub 
do blokady łazienkowej
zawiasy: typ b – do ościeżnicy system diN, typ d – do ościeżnicy 
drewnianej, typ m – do ościeżnicy metalowej lub kryty dUO  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
„90” wersja przylgowa (nietypowa szerokość, światło przejścia  
877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, 
regulowana - 969 mm, regulowana diN - 921 mm); wymiar skrzydła  
w drzwiach „90” - 892x2020 mm
„90” wersja bezprzylgowa (nietypowa szerokość, światło przejścia  
901 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała, regulowana 
- 986 mm, regulowana diN - 945 mm); wymiar skrzydła w drzwiach  
„90” - 918x2040 mm

DODATKOWE (za dopłatą)  
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ b, typ d, typ m, typ c, typ K dla szer. „60”-„80”
kryty dUO dla szer. „60”-„80”

  15/18,45
80/98,40

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem 
wentylacyjnym)

20/24,60

nietypowe skrócenie drzwi (max. do 100 mm) +10%
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 30/36,90

SYSTEM
przylgowy

stała system  
POL-sKONe

regulowana 
system diN

regulowana  
system POL-sKONe

stała metalowa regulowana  
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

stała dUO regulowana  
diN dUO

regulowana dUO stała metalowa regulowana 
metalowa

WERSJA 00 01sm 01s6 01s8 01s10

358/440,34 474/583,02 574/706,02 605/744,15 637/783,51

dopłata wg grup kolorystycznych RaL, Ncs (str. 9)

 Grupa i Grupa ii Grupa iii Grupa  iV

205/252,15 280/344,40 396/487,08 420/516,60

MALOWANE 000
biały 
(NCS s0500-N)

MALOWANE
kolory palet 
RAL i NCS
(oprócz 
metalicznych)

KOLORySTyKA

KOLORySTyKA
OPCJONALNA


