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PŁYTOWE

n WYPEŁNIENIA

n OŚCIEŻNICEn KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie 
warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu” 

n SZKLENIE
 ∙ ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła 
hartowanego - wersja 02 SD, 03 SD  

SYStEM PrZYLGOWY
 ∙ standard: szkło biały mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste  
o grubości 4 mm

SYStEM BEZPrZYLGOWY
 ∙ standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

n WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYStEM PrZYLGOWY

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

 ∙ zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
SYStEM BEZPrZYLGOWY

 ∙ zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady 
łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm

 ∙ zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

n WYMIARY SKRZYDEŁ
 ∙ jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”; „110” 
 ∙ 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.

„plaster miodu” płyta wiórowa  
otworowana  

(opcja)

płyta wiórowa pełna 
(opcja)

DUO

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)stała DUO

regulowana DUO (DI) regulowana DIN Duo (ZD)

regulowana POL-SKONE (ZZ) stała drewniana

regulowana Q-SYStEM (ZJ) regulowana lub stała metalowa

DUO

DUO DUO



Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)
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n SKRZYDŁA PŁYTOWE (wersje + ceny) powierzchnia gładka n WYPOSAŻENIE DODATKOWE

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40 / 49,20

rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80 / 98,40

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 80 / 98,40

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 105 / 129,15

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)  
(nie dotyczy DUO) 15 / 18,45

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie 
skrzydła drzwiowego do 50 mm) 20 / 24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie 
skrzydła drzwiowego do 90 mm) 40 / 49,20

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł 
z podcięciem wentylacyjnym)

20 / 24,60

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm +10%

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 90 mm 
(SYStEM DUO) +10%

wzmocnienie pod samozamykacz 25 / 30,75

podcięcie wentylacyjne 25 / 30,75

szkło hartowane - wersja 02 SD 60 / 73,80

szkło hartowane - wersja 03 SD 150 / 184,50

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

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

klamki patrz str. 142-145

wersja bezprzylgowa Duo patrz str. 6-7

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

00 02 SM 02 S6

273 / 335,79 349 / 429,27 578 / 710,94

02 SD 03 SD 04 SD 05 SD

455 / 559,65 490 / 602,70 455 / 559,65 455 / 559,65

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

MALOWANE

n KOLORYSTYKA n WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

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

panel ze stali nierdzewnej

samozamykacz

kratka ze stali nierdzewnej 

DrZWI DŹWIĘKOIZOLaCYJNE - str. 98-101

000
biały 
(NCS s0500-N)

kolory palet raL i NCS (oprócz 
metalicznych)

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

PŁYtOWE 186 / 228,78 252 / 309,96 300 / 369,00 350 / 430,50
OśCIEŻNICE +20% +30% +40% +60%

profil ramki PŁYtOWE

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


