
38

ASTRO

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system przylgowy
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami o powierzchni 
ryflowanej (wzory W01-W06 - wzór ryfli poziomy, wzory W07-W09 - wzór ryfli pionowy)

 ∙ wzór W01-W09 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
 ∙ wzory W7a-W9a - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu”
 ∙ wzory W1S-W6S, W1a-W6a - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

n SZKLENIE
 ∙ standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór aStrO; 
 ∙ wzory W1a-W9a szkło o grubości 6 mm hartowane biały mat
 ∙ wzory W7a-W9a - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
 ∙ szerokość szklenia wzór W7a - 71mm, wzór W8a - 210mm, wzór W9a – 280 mm

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

 ∙ zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
  

n WYMIARY SKRZYDEŁ
 ∙ jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100” 
 ∙ dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n OŚCIEŻNICE

Do drzwi malowanych białych ościeżnice 
wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie 
(dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, 
ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość 
wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet raL 
i NCS - str. 141

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

regulowana Q-SYStEM (ZJ)

n WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu” płyta wiórowa  
otworowana 

drewno 
klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna 
(opcja tylko W01-W09)

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



rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. 39

W07 w7A W08 w8A W09 W9a
956 / 1175,88 1198 / 1473,54 956 / 1175,88 1198 / 1473,54 956 / 1175,88 1198 / 1473,54

W01 W1S W1a W02 W2S W2a
956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54 956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54

W03 W3S w3A W04 W4S w4A
956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54 956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54

W05 W5S W5a W06 W6S W6a
956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54 956 / 1175,88 1198 / 1473,54 1198 / 1473,54

MALOWANE

n KOLORYSTYKA
Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet raL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli 
kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

000
biały
(NCS s0500-N)

kolory palet raL i NCS
(oprócz metalicznych)

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

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) +20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej  
(tyko wzory W01-W09) 105 / 129,15

trzeci zawias w skrzydle „70”-„80” 15 / 18,45

dodatkowy ramiak (tylko wzory W01-W09) 20 / 24,60

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy 
wzorów W1S-W6S, W1a-W9a) 25 / 30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł 
z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych

20 / 24,60

podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W01-W09) 25 / 30,75

system przesuwny: do zabudowy i naścienny, 
system Premium (nie dotyczy wersji W7a) patrz str. 104-107

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

klamki patrz str. 142-145

n SKRZYDŁA ASTRO (wersje + ceny) n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

TABELA DOPŁAT  
do skrzydeł kolory raL, NCS S wg grup kolorystycznych  - patrz str. 141

Model drzwi GrUPa 1
kolory jasne

GrUPa 2
kolory pośrednie

GrUPa 3
kolory średnie

GrUPa 4
kolory ciemne

aStrO 280 / 344,40 380 / 467,40 450 / 553,50 520 / 639,60
OśCIEŻNICE +20% +30% +40% +60%

detal szyby aStrO
(W1S–W6S)

detal szyby biały mat
(W1a–W9a)

Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)
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ASTRO Lux

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

n OŚCIEŻNICE

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

regulowana rEtrO (Zr) regulowana Q-SYStEM (ZJ)regulowana Model 2000 (ZM)

n WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu” płyta wiórowa  
otworowana 

drewno 
klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna 
(opcja tylko W01-W09)

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system przylgowy
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną dębową 
z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W01-W06 - wzór ryfli poziomy wzory  
W07-W09 - wzór ryfli pionowy)

 ∙ wzór W01-W09 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
 ∙ wzory W7a-W9a - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu”
 ∙ wzory W1S-W6S, W1a-W6a - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

n SZKLENIE
 ∙ standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór aStrO; 
 ∙ wzory W1a-W9a szkło o grubości 6 mm hartowane biały mat
 ∙ wzory W7a-W9a - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
 ∙ szerokość szklenia wzór W7a - 71mm, wzór W8a - 210mm, wzór W9a – 280 mm

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

 ∙ zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
  

n WYMIARY SKRZYDEŁ
 ∙ jednoskrzydłowe: „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100” 
 ∙ dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

regulowana  
lub stała metalowa
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rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) +20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej  
(tylko wzory W01-W09) 105 / 129,15

trzeci zawias w skrzydle „70” - „80” 15 / 18,45

dodatkowy ramiak (tylko wzory W01-W09) 20 / 24,60

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy 
wzorów W1S-W6S, W1a-W9a) 25 / 30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł 
z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych

20 / 24,60

podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W01-W09) 50 / 61,50

system przesuwny: do zabudowy i naścienny, 
system Premium (nie dotyczy wersji W7a) patrz str. 104-107

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

klamki patrz str. 142-145

n SKRZYDŁA ASTRO Lux (wersje + ceny)

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

n KOLORYSTYKA

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

FORNIROWANE Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą 
odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

W07 w7A W08 w8A W09 W9a
869 / 1068,87 1089 / 1339,47 869 / 1068,87 1089 / 1339,47 869 / 1068,87 1089 / 1339,47

W01 W1S W1a W02 W2S W2a
869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47 869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47

W03 W3S w3A W04 W4S w4A
869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47 869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47

W05 W5S W5a W06 W6S W6a
869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47 869 / 1068,87 1089 / 1339,47 1089 / 1339,47

Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)

detal szyby aStrO
(W1S–W6S)

detal szyby biały mat
(W1a–W9a)

334
dąb europejski

kolekcja III rEtrO - fornir dąb

340 404 405
heban ciemny orzech jasny orzech


