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TANGANIKA, SAHARA, KONGO

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system przylgowy
 ∙ wersja A, B, C: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi 
naturalną okleiną w kolorze teak, biały dąb, wenge, wypełnienie płytą wiórową 
otworowaną 

 ∙ wersja D: ramiak z klejonki sosnowej z frezowaną płyciną MDF, ramiaki oraz płyciny 
fornirowane

n SZKLENIE
 ∙ szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

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

 ∙ zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane 
regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane  
(„60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

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”

n WYPEŁNIENIA (wersja A, B, C)

n OŚCIEŻNICE

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

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

regulowana Q-SYSTEM (ZJ) regulowana lub stała metalowa

płyta wiórowa  
otworowana  

płyta wiórowa pełna
(opcja)



Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)
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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

TANGANIKA

SAHARA

KONGO

 A  B  C  D S0  D S1  D S2  D S3  D S4
466 / 573,18 508 / 624,84 550 / 676,50 803 / 987,69 803 / 987,69 803 / 987,69 803 / 987,69 803 / 987,69

n SKRZYDŁA TANGANIKA, SAHARA, KONGO (wersje + ceny)

WERSJA A teak 601  

WERSJA C, D teak 603

WERSJA B teak 602

WERSJA A biały dąb 611

WERSJA C, D biały dąb 613

WERSJA B biały dąb 612

wypełnienie z płyty wiórowej 
pełnej (wersja A, B, C) 105 / 129,15

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

ramiak (umożliwiający 
samodzielne skrócenie  
do 50 mm) (wersja A, B, C)

20 / 24,60

ramiak (umożliwiający 
samodzielne skrócenie  
do 90 mm) (wersja A, B, C)

40 / 49,20

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

20 / 24,60

fabryczne skrócenie drzwi  
do 70 mm (wersja D) +10%

fabryczne skrócenie drzwi  
do 100 mm (wersja A, B, C) +10%

wzmocnienie pod 
samozamykacz (wersja A, B, C) 25 / 30,75

podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50

próg dębowy lakierowany  
do drzwi jednoskrzydłowych 50 / 61,50

system przesuwny do 
zabudowy, naścienny, Premium patrz str. 93-95

dodatkowe akcesoria: 
osłonki na zawiasy, szklenie 
opcjonalne, bulaje (wersja A, B, 
C), opcje wentylacji

patrz str. 112-117

klamki patrz str. 128-130

WERSJA A wenge 621

WERSJA C, D wenge 623

WERSJA B wenge 622

płycina z MDF fornirowana
naturalną okleiną 

WERSJA D

FORNIROWANE 
Z PŁYCINĄ FREZOWANĄ 

(WERSJA D)

ościeżnica z drewna 
sosnowego

fornirowana naturalną 
okleiną 

ramiak drewniany obłożony
dwiema płytami HDF

fornirowanymi naturalną 
okleiną

n PRZEKRÓJ DRZWI

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88
(tylko wersja A, B, C)

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome usłojenie forniru) - patrz str. 18

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

KOLEKCJA VI

n KOLORYSTYKA




