ŚĆ
W
O
O
N

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE
NIETYPOWE
WYMIARY

NOWOŚĆ

PRODUKT
POLSKI

drzwi wewnętrzne

DREWNIANE 2017
Edycja katalogu D1/2017

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE DREWNIANE
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, pragniemy przedstawić nasz nowy produkt DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE DREWNIANE.
Drewno to ekologiczny materiał, który pozwala na produkowanie drzwi o nowoczesnym i ponadczasowym wzornictwie z zachowaniem jego naturalnych, ciepłych właściwości. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy przy pomocy nowoczesnego parku maszynowego oraz wysokiej jakości półproduktów
z zaangażowaniem wykonają Państwa zamówienia. Pragniemy, aby nasze drzwi były jak najwyższej jakości i przyniosły Państwu zadowolenie z wieloletniego
użytkowania.

Konstrukcja skrzydła

DĄB NATURA

płycina gładka lub frezowana MDF
fornirowana naturalną okleiną
dębową (patrz przy poszczególnych
modelach drzwi)

ramiak drewniany sosnowy obłożony
dębowym obłogiem 3 mm

doklejki dębowe

SOSNA NATURA

ramiak drewniany sosnowy obłożony
obłogiem sosnowym 1,5 mm

SOSNA NATURA

NOWOŚĆ

NIETYPOWE
WYMIARY

płycina gładka lub frezowana MDF
fornirowana naturalną okleiną
sosnową (patrz przy poszczególnych
modelach drzwi)

malowana na biało lub z palety RAL

ramiak drewniany sosnowy
obłożony płytami HDF 3 mm

płycina gładka lub frezowana MDF
malowana (patrz przy poszczególnych
modelach drzwi)

Bez dopłaty wykonujemy drzwi na nietypowy wymiar z szerokości i wysokości wg poniższego schematu:
• szerokość w odstępach co 20 mm od typowego wymiaru zewnętrznego ościeżnicy (strona 11),
• wysokość od wymiaru zewnętrznego ościeżnicy od 2000 mm do 2100 mm.
Dopłata jest liczona za drzwi o innych wymiarach niż powyższe (patrz opcje za dopłatą strona 10).
Określenie kierunku otwierania

Drzwi lewe

2

doklejki MDF

Drzwi prawe

OLAF

FABIAN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

OLAF 1

OLAF 2

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

POŁĄCZENIE RAMIAKÓW
POZIOMYCH

POŁĄCZENIE RAMIAKÓW
POZIOMYCH

PŁYCINA
PŁASKA

PŁYCINA
PŁASKA

OLAF 3

OLAF 4

FABIAN 1

FABIAN 2

FABIAN 3

FABIAN 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
Szklenie:
SZYBA VSG
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
W STANDARDZIE
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.

W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)
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IWO

BORYS

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

IWO 1

IWO 2

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

PŁYCINA
PŁASKA

PŁYCINA
PŁASKA

IWO 3

IWO 4

BORYS 1

BORYS 2

BORYS 3

BORYS 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
SZYBA VSG
Szklenie:
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
W STANDARDZIE
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.
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W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

DENIS

CYPRIAN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

DENIS 1

DENIS 2

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

PŁYCINA
PŁASKA

PŁYCINA
PŁASKA

DENIS 3

DENIS 4

CYPRIAN 1

CYPRIAN 2

CYPRIAN 3

CYPRIAN 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
Szklenie:
SZYBA VSG
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
W STANDARDZIE
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.

W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)
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ROMEO

NIKODEM

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

PŁYCINA
PŁASKA

PŁYCINA
PŁASKA
Wstawka
aluminiowa

Wstawka
aluminiowa

ROMEO 1

ROMEO 2

ROMEO 3

ROMEO 4

NIKODEM 1

NIKODEM 2

NIKODEM 3

NIKODEM 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

zł netto 949,00
zł brutto 1167,27

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

DĄB NATURA

zł netto 1179,00
zł brutto 1450,17

DĄB NATURA

zł netto 1179,00
zł brutto 1450,17

DĄB NATURA

zł netto 1149,00
zł brutto 1413,27

DĄB NATURA

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

DĄB NATURA

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

DĄB NATURA

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

DĄB NATURA

zł netto 1079,00
zł brutto 1327,17

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
Szklenie:
SZYBA VSG
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
W STANDARDZIE
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.
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W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

GRACJAN

ŁUKASZ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

GRACJAN 1

GRACJAN 2

SZYBA VSG

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

PŁYCINA
PŁASKA

PŁYCINA
FREZOWANA

GRACJAN 3

GRACJAN 4

ŁUKASZ 1

ŁUKASZ 2

ŁUKASZ 3

ŁUKASZ 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 819,00
zł brutto 1007,37

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 849,00
zł brutto 1044,27

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 999,00
zł brutto 1228,77

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
SZYBA VSG
Szklenie:
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
W STANDARDZIE
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)
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BARTEK

SZYMON

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZYBA VSG

SZYBA VSG

BARTEK 1

BARTEK 2

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

BEZPIECZNA
W STANDARDZIE

PŁYCINA
FREZOWANA

PŁYCINA
FREZOWANA

BARTEK 3

BARTEK 4

SZYMON 1

SZYMON 2

SZYMON 3

SZYMON 4

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 849,00
zł brutto 1044,27

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

zł netto 899,00
zł brutto 1105,77

zł netto 849,00
zł brutto 1044,27

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

zł netto 779,00
zł brutto 958,17

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

DĄB NATURA

zł netto 1099,00
zł brutto 1351,77

DĄB NATURA

zł netto 1049,00
zł brutto 1290,27

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

DĄB NATURA

zł netto 979,00
zł brutto 1204,17

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym. Płyciny wykonane z płyty MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
NOWOŚĆ
Szklenie:
SZYBA VSG
W standardzie: szyba VSG 2.2.1 bezpieczna mleczna,
BEZPIECZNA
w opcji bez dopłat: decormat mleczna, chinchila i ornament deszcz.
W STANDARDZIE
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.
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W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

MATEUSZ

ANTONI

Konstrukcja skrzydła ANTONI:
Ramiak skrzydła wykonany z płyty
HDF i obłożony obustronnie płytami MDF, wypełnienie stanowi płyta
HOMALIGHT.
Dostępne szerokości:
„60”, „70”, „80”, „90”
„100” - za dopłatą - strona 10
Zabezpieczenie powierzchni:
Powłokę wykonujemy wysokiej
jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne.
Dostępna kolorystyka - strona 12
(tylko kolory biały i RAL).
Bez dopłaty kolor biały, za dopłatą
kolory z palety RAL - strona 10.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe
z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy
Ceny oraz informacje techniczne
systemów przesuwnych, ościeżnic,
drzwi dwuskrzydłowych, naświetli
- strony 10, 11,12.
Cena nie zawiera klamek.

Wstawka
aluminiowa

SZYBA
HARTOWANA 8 MM

MATEUSZ 1

MATEUSZ 2

MATEUSZ 3

MATEUSZ 4

ANTONI 1
SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 799,00
zł brutto 982,77

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

zł netto 879,00
zł brutto 1081,17

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

SOSNA NATURA

zł netto 859,00
zł brutto 1056,57

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

zł netto 929,00
zł brutto 1142,67

DĄB NATURA

zł netto 1059,00
zł brutto 1302,57

DĄB NATURA

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

DĄB NATURA

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

DĄB NATURA

ANTONI 2

ANTONI 3

ANTONI 4

Bez dopłaty kolor biały, za dopłatą kolory z palety RAL - strona 10.

zł netto 1129,00
zł brutto 1388,67

Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.
Konstrukcja skrzydła MATEUSZ:
Rama skrzydła wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i obłożona naturalnym obłogiem sosnowym
lub dębowym.
Dostępne wymiary:
Szerokość: „60”, „70”, „80”, „90” („100” lub nietypowe - patrz strona 2 i 10).
Zabezpieczenie powierzchni:
Drzwi barwione są bejcami, dzięki którym uzyskujemy wyraźną strukturę drewna. Ostateczną powłokę wykonujemy wysokiej jakości lakierami wodnymi odpornymi na czynniki mechaniczne. Dostępna kolorystyka - strona 12.
Okucia:
3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
zamek: na klucz, wkładkę patentową, z blokadą lub oszczędnościowy.
SZYBA
Szklenie:
HARTOWANA 8 MM
W standardzie: szyba hartowana 8 mm.
Ceny oraz informacje techniczne systemów przesuwnych, ościeżnic, drzwi dwuskrzydłowych, naświetli - strony 10, 11, 12.
Cena nie zawiera klamek.

W standardzie:
ościeżnica regulowana z opaską
60 mm łączoną na skos 450
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)

Ościeżnica regulowana
z opaską 60 mm łączoną na prosto:
• tylko w kolorze białym i RAL
• dopłata do ościeżnicy regulowanej
z opaską 80 mm - 69,00 zł netto
(brutto 84,87 zł)
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drzwi drewniane - OPCJE ZA DOPŁATĄ
Dopłata do skrzydła „100”
Drzwi (skrzydło + ościeżnica) o wysokości poniżej 2000 mm
Drzwi (skrzydło + ościeżnica) o wysokości od 2100 do 2200 mm
Drzwi (skrzydło + ościeżnica) o nietypowej szerokości zewnętrznej innej
niż w odstępach co 20 mm (patrz strona 2)
Kolor biały - do ceny skrzydła
Kolor patyna - do ceny skrzydła
Drzwi na dowolny kolor z palety RAL
Drzwi dwukolorowe
Dodatkowy zamek górny zasuwkowy na wkładkę
Dodatkowa blacha zaczepowa górna w ościeżnicy
Drzwi ze skosem (skrzydło + ościeżnica)
Drzwi wahadłowe
Tuleje wentylacyjne - 4 szt.
Kratka wentylacyjna PCV
Podcięcie wentylacyjne w drzwiach
Skrzydło o felcu 20 mm
Samozamykacz
Tunel o szerokości od 2000 -2500 mm - cena ościeżnicy regulowanej
Tunel o wysokości od 2000 -2500 mm - cena ościeżnicy regulowanej
Próg drewniany dębowy lakierowany bezbarwny: szerokość 9 cm
Próg drewniany dębowy lakierowany bezbarwny: szerokość powyżej 9 cm - za każdy 1 cm
Naświetle górne na ościeżnicy regulowanej lub stałej
Osłonka aluminiowa na zawiasy - cena za 1 kpl. na 1 zawias
(kolory: mosiądz lakierowany, brąz grafiatto, chrom lakierowany)

cena zł netto cena zł brutto
89,00
109,47
89,00
109,47
179,00
220,17

109,47
244,77
121,77
wycena indywidualna
wycena indywidualna
40,00
49,20
20,00
24,60
599,00
736,77
wycena indywidualna
15,00
18,45
25,00
30,75
20,00
24,60
bez dopłaty
229,00
281,67
+ 30%
+ 30%
59,00
72,57
7,00
8,61
wycena indywidualna
9 ,00
11,07
89,00

199,00
99,00

Podcięcie wentylacyjne

NIETYPOWE
WYMIARY

Drzwi skośne

Drzwi wahadłowe pojedyńcze

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY DO DRZWI drewnianych

System pojedynczy do drzwi jednoskrzydłowych
Możliwe rodzaje systemów pojedynczych :
• szyna wraz z maskownicą + odbój z uszczelką
• szyna wraz z maskownicą + odbój z uszczelką + ościeżnica tunel
• szyna wraz z maskownicą + odbój z uszczelką + ościeżnica tunel + z/bez zamka hakowego.

System podwójny do drzwi dwuskrzydłowych
Możliwe rodzaje systemów podwójnych:
• szyna wraz z maskownicą
• szyna wraz z maskownicą + ościeżnica tunel

Dostępne kolory: według kolorystyki poszczególnych skrzydeł.
Dostępne skrzydła: wszystkie wzory skrzydeł.
SOSNA NATURA
DĄB NATURA
cena zł netto
cena zł netto
Ceny dla drzwi drewnianych
cena zł brutto
cena zł brutto
479,00
559,00
System pojedynczy do drzwi jednoskrzydłowych z maskownicą i odbojem z uszczelką, (z zaczepem)
589,17
687,57
479,00
559,00
System pojedynczy do drzwi jednoskrzydłowych z maskownicą i odbojem z uszczelką, (bez zaczepu)
589,17
687,57
779,00
849,00
System podwójny do drzwi dwuskrzydłowych z maskownicą
958,17
1044,27
Cena zawiera: szynę aluminiową wraz z maskownicą w kolorze skrzydła o długości: 210 cm do skrzydła„100”, 200 cm do skrzydła„90"; 180 cm do skrzydła„80"; 150 cm do skrzydła„70",„60".
cena zł netto
Opcje za dopłatą
cena zł brutto
Zabudowa (tunel) do drzwi jednoskrzydłowych
cena ościeżnicy regulowanej - strona 11
Zabudowa (tunel) do drzwi dwuskrzydłowych
cena ościeżnicy regulowanej +30% - strona 11
129,00
Zamek hakowy (uchwyt okrągły lub owalny srebrny) - tylko dla sytemu jednoskrzydłowego
158,67
20,00 / szt.
Pochwyt owalny lub okrągły (srebrny lub złoty) - komplet składa się z 2 sztuk
24,60 / szt.

Akcesoria do systemów przesuwnych
Pochwyty owalne

Pochwyty okrągłe

Zamek hakowy
Pochwyt okrągły srebrny

Zamek hakowy
Pochwyt owalny srebrny

Srebrny Złoty
Srebrny

Złoty

Uwaga: srebrne pochwyty zamka hakowego różnią się odcieniem od srebrnych zwykłych pochwytów.

drzwi dwuskrzydłowe
Cena drzwi dwuskrzydłowych w zależności od szerokości zewnętrznej ościeżnicy:
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy od 1000 do 1400 mm.
Skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90”, skrzydło bierne pozostały wymiar.

skrzydła +
= Cena+50%

Cena ościeżnicy regulowanej lub stałej do drzwi dwuskrzydłowych strona 11
+ 30%

Zewnętrzna szerokość ościeżnicy od 1401 do 2000 mm.
Skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90”, skrzydło bierne pozostały wymiar.

skrzydła +
= Cena
+ 100%

Cena ościeżnicy regulowanej lub stałej do drzwi dwuskrzydłowych strona 11
+ 30%

Minimalna szerokość skrzydła biernego: 400 mm
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OŚCIEŻNICE I TUNELE STAŁE ORAZ OPASKI I ĆWIERĆWAŁKI

Ramiaki ościeżnicy wykonane są z drewna sosnowego klejonego warstwowo i okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Schemat ościeżnicy stałej
A
90

B

NIETYPOWE
WYMIARY

Szerokość
drzwi
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

A
mm
644
744
844
944
1044

B
mm
618
718
818
918
1018

C
mm
602
702
802
902
1002

D
mm
690
790
890
990
1090

Nazwa
Ościeżnica i tunel stałe soft w kolorze skrzydła “60, 70, 80, 90, 100"
Opaska w kolorze skrzydła - komplet: 2 szt. x 2,2 m + 1 szt. x 1,1 m
Ćwierćwałek w kolorze skrzydła - komplet: 2 szt. x 2,2 m + 1 szt. x 1,1 m
Dopłata do ościeżnicy, opasek i ćwierćwałków dwuskrzydłowych: + 30%

60/80
60/80

Opaska maskująca
DĄB NATURA
KOLORY STANDARD

DĄB NATURA
KOLORY PATYNOWANE

SOSNA NATURA
zł netto
199,00
89,00
29,00

zł brutto
244,77
109,47
35,67

zł netto
249,00
109,00
39,00

zł brutto
306,27
134,07
47,97

zł netto
269,00
119,00
44,00

zł brutto
330,87
146,37
54,12

18
18

C
D

16
16

2062

10

2030

44

18
18

Ćwierćwałek
SOSNA NATURA

KOLOR BIAŁY
zł netto
249,00
109,00
39,00

zł brutto
306,27
134,07
47,97

OŚCIEŻNICE i tunele regulowane

Ramiaki ościeżnicy wykonane są z drewna sosnowego klejonego warstwowo i okleinowane
naturalną okleiną sosnową lub dębową.
Opaski kątowe wykonane z MDF okleinowane naturalną okleiną sosnową lub dębową.

NIETYPOWE
WYMIARY

Schemat ościeżnicy regulowanej opaska 60/80 mm

2030
2058
2090 (dla opaski 60 mm) / 2110 (dla opqski 80 mm)

A
B

40

Ościeżnica regulowana
o zakresie do 280 mm

Ościeżnica regulowana
o zakresie powyżej 280 mm składa się
z dwóch elementów

C
D
E
F

Szerokość
drzwi

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

618
718
818
918
1018

602
702
802
902
1002

626
726
826
926
1026

682
782
882
982
1082

Min. zakres regulacji

20

10

Max. zakres regulacji

60/80

F mm
opaska opaska
60
80
746
786
846
876
946
986
1046
1086
1146
1186

Opcje za dopłatą
Dopłata do ościeżnicy z opaską 80 mm: 69,00 zł (84,87 zł brutto).
Ościeżnice o zakresie powyżej 280 mm składają się z dwóch elementów.
Ościeżnice o zakresie powyżej 400 mm składają się z trzech elementów.
Możliwość wykonania ościeżnic do zakresu: 500-520 mm - dopłata za każde 2 cm
zakresu wynosi 38,00 zł (46,74 zł brutto) bazując od ceny ościeżnicy 400-420 mm.
Dopłata do ościeżnicy dwuskrzydłowej: +30%.
Kątownik ruchomy standardowy lub z przedłużonym piórem o 2 cm do ościeżnicy:
169,00 zł (207,87 zł brutto) - za kpl.
Elektrozaczep: 229,00 zł (281,67 zł brutto).

Ościeżnica regulowana
z opaską łączoną na prosto

Ościeżnica regulowana
z opaską łączoną na skos 450

SOSNA NATURA
SOSNA NATURA
DĄB NATURA
DĄB NATURA
Zakres
KOLORY
regulacji
KOLORY STANDARD
KOLOR BIAŁY
PATYNOWANE
min-max
(mm) zł netto zł brutto zł netto zł brutto zł netto zł brutto zł netto zł brutto

80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

439,00
459,00
479,00
499,00
539,00
559,00
589,00
609,00
639,00
679,00
699,00
737,00
775,00
813,00
851,00
889,00
927,00

539,97 549,00 675,27 599,00
564,57 569,00 699,87 629,00
589,17 599,00 736,77 659,00
613,77 639,00 785,97 699,00
662,97 669,00 822,87 739,00
687,57 699,00 859,77 769,00
724,47 739,00 908,97 809,00
749,07 779,00 958,17 859,00
785,97 799,00 982,77 879,00
835,17 819,00 1007,37 899,00
859,77 849,00 1044,27 929,00
906,51 887,00 1091,01 979,00
953,25 925,00 1137,75 1019,00
999,99 963,00 1184,49 1059,00
1046,73 1001,00 1231,23 1099,00
1093,47 1039,00 1277,97 1139,00
1140,21 1077,00 1324,71 1179,00

736,77 549,00 675,27
773,67 569,00 699,87
810,57 599,00 736,77
859,77 639,00 785,97
908,97 669,00 822,87
945,87 699,00 859,77
995,07 739,00 908,97
1056,57 779,00 958,17
1081,17 799,00 982,77
1105,77 819,00 1007,37
1142,67 849,00 1044,27
1204,17 887,00 1091,01
1253,37 925,00 1137,75
1302,57 963,00 1184,49
1351,77 1001,00 1231,23
1400,97 1039,00 1277,97
1450,17 1077,00 1324,71

11

paleta kolorów
DĄB NATURA

SOSNA NATURA
lakier bezbarwny

orzech ciemny

lakier bezbarwny

orzech ciemny

stara sosna

brunat

stara sosna

brunat

kasztan

wenge

kasztan

wenge

dąb

sosna bielona

dąb

jasny dąb bielony

wiśnia

biały RAL 9016

wiśnia

szary dąb bielony

cyprys

cyprys

jasny dąb patyna

afromozja

afromozja

szary dąb patyna

orzech

orzech
Kolor biały, z palety RAL i patyna za dopłatą strona 10.

Drewno to materiał naturalny posiadający niepowtarzalną strukturę , dzięki czemu wykonane przez nas drzwi mają indywidualny charakter.
Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach drzwi, co stanowi jego zaletę, a nie wadę.

Edycja katalogu D1/2017
Obowiązuje od 03.04.2017
Zaprezentowane kolory drzwi mogą się różnić od rzeczywistych.
W wyborze odpowiedniego koloru proszę się posłużyć próbnikiem.
Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Prawa Handlowego.

zł netto 59,00
zł brutto 72,57
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Zakład Produkcyjny Anbo s.c.
Leszek Krajewski
Krzysztof Januszewski
Bartosz Januszewski
14-200 Iława, Mątyki 56a
tel./fax 89 642 10 62
e-mail: zamowienia@anbo.pl

