
108

Zobacz 
więcej 
inspiracji

system 
PRZESUWNy
NAśCIENNY/NAśCIENNY PREMIUM

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym.

* maskownica łączona jest z dwóch elementów 
wysokość maskownicy 110 mm

maskownica systemu naściennegoprowadnica systemu naściennego

 maskownica systemu naściennego PRemiUm

„60” – 1795 mm

„70” – 1795 mm

„80” – 1795 mm

„90” – 2045 mm

„100” – 2295 mm

„60”+„60” – 3448 mm*

„70”+„70” – 3448 mm*

„80”+„80” – 3448 mm*

„90”+„90” – 3948 mm*

dŁUGOści masKOWNic  
dO systemU NaścieNNeGO

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAśCIENNY
standard:  
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4) str. 150

opcjonalnie:
uchwyty lub zamek hakowy
spowalniacz sP60* do jednoskrzydłowych
spowalniacz sP60* do dwuskrzydłowych
spowalniacz bias do jednoskrzydłowych
spowalniacz bias do dwuskrzydłowych

str. 150
110/135,30 (1 szt.)
220/270,60 (2 szt.)
195/239,85 (1 szt.)
390/479,70 (2 szt.)

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAśCIENNY PREMIUM
standard:  
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4) str. 150

opcjonalnie: 
uchwyty do skrzydeł przesuwnych str. 150

100 mm

system przesuwny 
naścienny 

(maskownica  
z mdF wykonana  

w kolorystyce skrzydła)

 system przesuwny 
naścienny PRemiUm

(maskownica aluminiowa)

 system przesuwny naścienny  
z zabudową tunelową ZN  

(nie dot. systemu PRemiUm)

70 mm

* Zastosowanie spowalniacza sP60 do systemu naściennego:  
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”  
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”

Z uwagi na system montażu spowalniacza sP60 nie można zastosować  
w drzwiach: etiUda/etiUda LUX – a02, a03; semPRe VeRse – W05-W08;  
PassO; caLyPsO; sabia; estatO – a02, a03; PRadO.
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SySTEM NAŚCIENNy PREMIUM

SySTEM NAŚCIENNy 
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

sZeROKOśĆ
drzwi jednoskrzydłowe

wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł 
(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego 

(so, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
(bez słupa dojazdowego)

wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (so, Ho)

typ Ssb So typ Ssb So
„60” 644 620 „60”+„60” 1288 1240
„70” 744 720 „70”+„70” 1488 1440
„80” 844 820 „80”+„80” 1688 1640
„90” 944 920 „90”+„90” 1888 1840

„100” 1044 1020

WysOKOśĆ Ho Hsb Hm
2020 2033 2138

sZeROKOśĆ

drzwi jednoskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł

(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (so, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
(bez słupa dojazdowego)

wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (so, Ho)

typ Ssb So Sd typ Ssb So Sd
„60” 644 670 649 „60”+„60” 1288 1305 1282
„70” 744 770 749 „70”+„70” 1488 1505 1482
„80” 844 870 849 „80”+„80” 1688 1705 1682
„90” 944 970 949 „90”+„90” 1888 1905 1882

„100” 1044 1070 1049

WysOKOśĆ Ho Hsb Hm
2020 2033 2138

mOdeLe PassO, caLyPsO, sabia, PRadO
typ Ssb So Sd typ Ssb So Sd
„60” 625 655 633 „60”+„60” 1250 1265 1245
„70” 725 755 733 „70”+„70” 1450 1465 1445
„80 ” 825 855 833 „80”+„80” 1650 1665 1645
„90” 925 955 933 „90”+„90” 1850 1865 1845

WysOKOśĆ Ho Hsb Hm
2055 2040 2145

mOdeLe PassO, caLyPsO, sabia, PRadO
typ Ssb So typ Ssb So
„60” 625 600 „60”+„60” 1250 1240
„70” 725 700 „70”+„70” 1450 1440
„80” 825 800 „80”+„80” 1650 1640
„90” 925 900 „90”+„90” 1850 1840

WysOKOśĆ Ho Hsb Hm
2030 2040 2145

brak możliwości zastosowania w ościeżnicy tunelowej.

sZeROKOśĆ
drzwi jednoskrzydłowe

wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (so, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł

(ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (so, Ho)

typ Ssb So typ Ssb So

„60” 644 620 „60”+„60” 1288 1240
„70” 744 720 „70”+„70” 1488 1440
„80” 844 820 „80”+„80” 1688 1640
„90” 944 920 „90”+„90” 1888 1840

wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej 
krawędzi maskownicy - 2103 mm

mOdeLe PassO, caLyPsO, sabia, PRadO
typ Ssb So typ Ssb So

„60” 625 600 „60”+„60” 1250 1230
„70” 725 700 „70”+„70” 1450 1430
„80” 825 800 „80”+„80” 1650 1630
„90” 925 900 „90”+„90” 1850 1830

wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej 
krawędzi maskownicy - 2110 mm

 *   opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel 
wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru

**  kolory palet RaL, Ncs - dopłata według tabeli kolorystycznej 
istnieje możliwość wykonania samego skrzydła  
do przesuwu (dopłata + 50/61,50 ) + cena uchwytu
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MALOWANE 
biały 001  

RAL 9003**
ECO TOP

do laminowanych FORNIROWANE
HIGH TOP

GRUPA A GRUPA B GRUPA C
LAMISTONE CPL

SILKSTONE

NCSs0500-N folia 
drewnopodobna

laminat 
drewnopodobny

dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego

+ 772/949,56 + 537/660,51 + 537/660,51 +700/861,00 + 837/1029,51 + 879/1081,17

do dwuskrzydłowych +50%
drzwi niższe o 50 mm +20%
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%

DOPŁATy

ceNa (zł)
netto/brutto (Vat 23%)

drzwi przesuwne – system naścienny
bez zabudowy

100 mm

H
o

H
sb

So

Ssb

H
m

do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 138)

drzwi przesuwne – system naścienny 
z zabudową tunelową ZN

100 mm
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Sd

SsbH
m

70 mm
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system 
PRZESUWNy
NAśCIENNY/NAśCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych 539/662,97
do drzwi dwuskrzydłowych 1078/1325,94
istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu 
(dopłata + 50/61,50) + cena uchwytu

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy 
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
so – szerokość otworu montażowego
ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami DUO  
wersja A konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej  
podczas montażu przez klienta.

„60” 1800 mm
„70” 1800 mm
„80” 1800 mm
„90” 2000 mm

„60”+„60” 1800 + 1800 mm
„70”+ „70” 1800 + 1800 mm
„80”+„80” 1800 + 1800 mm
„90”+„90” 2000+2000 mm

dŁUGOści masKOWNic  
dO systemU NaścieNNeGO 
PRemiUm
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KOLORySTyKA

120 biały 121 dąb 131 klon 132 orzech 135 dąb angielski 141 dąb Salinas

143 dąb skandynawski 155 dąb patyna 156 dąb srebrny 157 dąb nugat 158 dąb miodowy

ECO TOP
ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

254 antracyt Royal H 255 jesion polski H 256 nugat jasny V 257 nugat jasny H 276 dąb polski 288 klon Royal

292 kasztan Royal 293 antracyt Royal 294 jesion Royal 295 merbau Royal 296 jesion polski 297 nugat Royal

298 merbau Royal H 299 jesion Royal H

SILKSTONE
Powierzchnia o charakterystyce LamistONe cPL z dodatkowym,  
niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się  
na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

240 wiąz bielony V 241 wiąz piaskowy V 242 wiąz szary V 258 biały 260 biały dąb 263 orzech premium

265 wenge 267 wiąz bielony H 268 wiąz piaskowy H 269 wiąz szary H 289 szary 531 antracyt

LAMISTONE CPL
Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.  
Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji  
stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

129 kasztan 148 jesion kawowy

HIGH TOP

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

Powierzchnia o charakterystyce ecO tOP z dodatkowym 
efektem struktury prawdziwego drewna.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej  
i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

820 biały 221 buk 222 szary 223 wiśnia 229 dąb 821 antracyt

863 orzech premium

LAMINOWANE

CP
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*

920 biały 251 buk 252 dąb 259 szary 921 antracyt 965 wenge

wiśnia* orzech premium*

720 biały 771 buk 772 szary 779 dąb 721 antracyt 765 wenge

wiśnia* orzech premium*

* kolory dostępne po konsultacji z działem Handlowym 
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

630 szary 631 stalowy 632 beż 634 grafit 635 dąb mat

UNI MAT
Powierzchnia charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną 
powłoką odporną na ślady po palcach. 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

976 dąb polski 993 antracyt Royal 994 jesion Royal 995 merbau Royal 996 jesion polski 997 nugat Royal

SILKSTONE CPL 0,5 mm
Powierzchnia o charakterystyce i odporności LamiNatU cPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem 
struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach 
intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

Kolorystyka HPL dotyczy modeli:  
decO, decO iNVest, sKŁadaNe, 
dŹWiĘKOiZOLacyJNe, ceRbeR PLUs,  
b-30, c-30, Rc3.
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311 jasny dąb 312 limba 326 buk 334 dąb europejski 380 jesion naturalny

370 dąb bielony 373 dąb biały 374 dąb piaskowy 375 dąb szary 

000 biały (NCS s0500-N) 001 biały (RAL 9003) kolory palet RAL i NCS

323 dąb rustikal 340 heban 351 marrone 371 dąb truflowy 372 dąb kawowy 376 dąb stalowy

377 dąb platynowy 381 jesion moreno 382 jesion rubio 383 jesion negro 390 orzech naturalny 404 ciemny orzech

405 jasny orzech 421 cappuccino 422 mokka 424 teak 431 dąb naturalny 432 orzech średni

433 orzech czarny

GRUPa a

GRUPa b

GRUPa c

FORNIROWANE

MALOWANE

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 i usłojenia.

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RaL i Ncs* (oprócz metalicznych)  
- dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach

GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat
1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9010 9016 9018 

GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat
1011 1019 1020 1024  1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012 
5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037 
7039 7046 8000 8001 8024 8025

GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat
3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009 
6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008 
8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028 

PaLeta RaL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych).  
Paleta RaL ościeżnic metalowych – str. 137

*kolory Ncs - po konsultacji z działem Handlowym

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

drzwi  
cLassic


