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n OŚCIEŻNICE

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

regulowana FIESta (FB)
stała drewniana  
bezprzylgowa regulowana Duo (DI)stała Duo

DUO DUO DUOFIESTA FIESTA

regulowana DIN DUO (ZD)

VERTO

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ system bezprzylgowy (FIESta) lub system bezprzylgowy DUO
 ∙ ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną lub pokryty powierzchnią 
LaMIStONE CPL, SILKStONE

 
n SZKLENIE

 ∙ szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 6 mm
 ∙ strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

n WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYStEM BEZPrZYLGOWY FIESta

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

 ∙ zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)
SYStEM BEZPrZYLGOWY DUO

 ∙ zawiasy bezprzylgowe kryte  („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”

DUOFIESTA

zawias regulowany kryty

DUO

zawias bezprzylgowy

FIESTA



Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)
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Powierzchnia z powłoką 
zabezpieczającą przed 
wycieraniem i działaniem 

środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności 
publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji 
stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)

I VI XX
SILKStONE,  

LaMIStONE CPL 890 / 1094,70 890 / 1094,70 890 / 1094,70

fornirowane 990 / 1217,70 990 / 1217,70 990 / 1217,70

n SKRZYDŁA VERTO (wersje + ceny)

n KOLORYSTYKA

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.

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESta  
lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych 
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESta  
lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych podcięcie wentylacyjne

system przesuwny
specjalny aluminiowy element  

w systemie przesuwnym

01 02taFLa SZKLaNa I
satyna

01 02taFLa SZKLaNa VI XX BEZBarWNa

258 260 263 265
biały biały dąb orzech 

premium
wenge

LAMISTONE* CPL SILKSTONE*

Powierzchnia o charakterystyce LaMIStONE CPL 
z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury 
prawdziwego drewna.

293 294 295 296 297
antracyt royal jesion royal merbau royal jesion polski nugat royal

276 279 284 288 292
dąb polski orzech 

brazylijski
dąb syberyjski klon royal kasztan royal

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.**Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.  
rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. 

312
limba

kolekcja I

332 334
klon dąb europejski

kolekcja III

340 404 405
heban ciemny orzech jasny orzech

rEtrO - fornir dąb

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBa - fornir limba

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I, VI) 150 / 184,50

dodatkowy element ozdobny do skrzydeł VErtO 
- 2 listwy w kolorze aluminium na każdą stronę, 
montowane na ramiaku pionowym przy szybie

250 / 307,50

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

dodatkowe akcesoria: klamki na szyldzie dzielonym patrz str. 142-145

wersja bezprzylgowa Duo patrz str. 6-7

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

n SZKLENIE

kolekcja VII

370 371 372 380 381 382 383
dąb bielony dąb truflowy dąb kawowy jesion 

naturalny
jesion moreno jesion rubio jesion negro


