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Avangarde

DOSTĘPNE 
KOLORY:

BARON
BARON 

Jesion 3D

Orzech

Alaska

Vintage

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
 wykończenie okleiną drewnopodobną  
lub  

 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na 
wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia 
mechaniczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia 
elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano 
mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
 wypełnienie pro lowany panel o grubości 12 mm 
 szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
 system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
 osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości  „60” „70” „80” „90”
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

INFORMACJE PRODUKTOWE:
 Skrzydła BARON dostępne w wersji 
przylgowej i bezprzylgowej

 Zabudowa Retro (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN / kpl.
na stronę możliwość zastosowania tylko na ościeżnice 
regulowane

 Szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, 
komfortowe w utrzymaniu czystości.

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
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70+30 80+30 80+40 90+40
OSReg OSReg OSReg OSReg
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DWUSKRZYDŁOWE  
   PRZYLGOWE

rys.

szerokość skrzydła 1088 1188 1288 1388
szerokość w świe-

tle ościeżnicy 1036 1136 1236 1336
szerokość zewnętrz-

na ościeżnicy 1080 1180 1280 1380
szerokość otworu 

w murze 1130 1230 1330 1430

szerokość krycia 
ościeżnicy 1198 1298 1398 1498

DOSTĘPNE 
KOLORY:

DOSTAWKA
DOSTAWKA PRZYLGOWA

s4
s3
s2

s1

KONSTRUKCJA:
 ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty 
MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde

 ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
 wykończenie okleiną drewnopodobną ,

,   lub białym gładkim 
laminatem.

 zastosowanie innowacyjnej technologi pozwala na wyeli-
minowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia 
mechaniczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowaniai łączenia 
elementówprzy pomocy kołków poprzecznych uzyskano 
mocną i stabilną konstrukcję  

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „30”, „40”
 do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać 
ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariancie dwuskrzy-
dłowym

linia AVANGARDE linia CLASSIC
cena 

dostawki
450,00 PLN netto 400,00 PLN netto

553,50 PLN brutto 492,00 PLN brutto

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Orzech Ry a

Gra t Ry a

Wenge Ry a

Alaska

Silver

Vintage

Dąb amerykański

Orzech

Biały CLP
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DWUSKRZYDŁOWE 
    PRZYLGOWE  

Fig.

szerokość skrzydła 1088 1188 1288 1388
szerokość w świetle 

ościeżnicy 1036 1136 1236 1336
szerokość zewnętrz-

na ościeżnicy 1124 1224 1324 1424

szerokość otworu 
w murze 1174 1274 1374 1474
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NOWOŚĆ
OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Z PANELEM GÓRNYM

Avangarde, Elegance, Classic Economy

Kod prod. zakres regulacji
zakres regulacji 

ościeżnic 
bezprzylgowych 

cena netto cena brutto cena netto cena brutto

OSR-1 80-99 - 350,00 430,50 302,00 371,46
OSR-2 100-119 95-114 357,00 439,11 311,00 382,53
OSR-3 120-139 115-134 366,00 450,18 321,00 394,83
OSR-4 140-159 135-154 374,00 460,02 330,00 405,90
OSR-5 160-179 155-174 382,00 469,86 340,00 418,20
OSR-6 180-199 175-194 392,00 482,16 355,00 436,65
OSR-7 200-219 195-214 403,00 495,69 365,00 448,95
OSR-8 220-239 215-234 414,00 509,22 370,00 455,10
OSR-9 240-259 235-254 440,00 541,20 378,00 464,94
OSR-10 260-279 255-274 456,00 560,88 388,00 477,24
OSR-11 280-299 275-294 472,00 580,56 397,00 488,31
OSR-12 300-319 295-314 488,00 600,24 415,00 510,45
OSR-13 320-339 315-334 499,00 613,77 438,00 538,74
OSR-14 340-359 335-354 542,00 666,66 493,00 606,39
OSR-15 360-379 355-374 555,00 682,65 506,00 622,38
OSR-16 380-399 375-394 575,00 707,25 526,00 646,98
OSR-17 400-419 395-414 595,00 731,85 546,00 671,58
OSR-18 420-439 415-434 607,00 746,61 564,00 693,72
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45

21
44

20
65
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23

~8 mm 

21
44
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o 

24
74

Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli 
po stronie zawiasowej ościeżnicy.
Cena 1 szt panelu - 40 zł/netto (maksymalnie 
3 dodatkowe panele).

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:
 do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości, 
za dopłatą 30%

 zabudowa muru:
tunel w szer. od „60” do „90” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
tunel w szer. od „100” do „200”za dopłatą 30%

 do ta i szklanych

Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariancie: 
tunel do drzwi przesuwnych.
Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro i Modern.
Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: 
przylgowym i bezprzylgowym.
Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki 
bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej 
i panelu uzupełniającego.
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Avangarde

 W-2  W-3  W-4 W-1  W-5

WERSAL
W

ER
SA

L

WERSAL W-5
DOSTĘPNE 
KOLORY:

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Orzech Ry a

Gra t Ry a

Wenge Ry a

Alaska

Silver

Vintage

Dąb amerykański

Orzech

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
 wykończenie okleiną drewnopodobną ,

, 
 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-
nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mecha-
niczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia ele-
mentów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną 
i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
 wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm 
 szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia 
po wewnętrznej stronie skrzydła

 system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
 osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
 szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:  15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
 skrzydło bezprzylgowe
 Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe)
180,00 PLN netto / kpl. na stronę możliwość zastosowania 
tylko na ościeżnice regulowane
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Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej 
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Avangarde

 W-2  W-3  W-4 W-1  W-5

DOSTĘPNE 
KOLORY:

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Orzech Ry a

Gra t Ry a

Wenge Ry a

Alaska

Silver

Vintage

Dąb amerykański

Orzech

MARSYLIA

M
AR

SY
LI

A

MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
 wykończenie okleiną drewnopodobną ,
 , 

 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-
nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mecha-
niczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia ele-
mentów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną 
i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
 wypełnienie panel o grubości 4 mm
 szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie 
o grubości 4 mm

 system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
 osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
  

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
 dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
 skrzydło bezprzylgowe
 Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe) 
 180,00 PLN netto / kpl. na stronę
 możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 1044 mm
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Avangarde

 W-2  W-3  W-4 W-1  W-5

DOSTĘPNE 
KOLORY:

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Orzech Ry a

Gra t Ry a

Wenge Ry a

Alaska

Silver

Vintage

Dąb amerykański

Orzech

MAGNAT

M
AG

N
AT

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
 wykończenie okleiną drewnopodobną ,

,  
 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyelimi-
nowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mecha-
niczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia ele-
mentów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną 
i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
 wypełnienie moduł o grubości 35 mm
 szkło mleczne lub gra towe o grubości 4 mm, matowa 
powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła 

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
 osłonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
 bulaj ze stali nierdzewnej,
śr. 35mm, szkło bezpieczne,
mleczne obustronnie gładkie 420 PLN / netto

 szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby:  35,00 PLN netto

  

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
 skrzydło bezprzylgowe
 Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe) 180,00 
PLN netto / kpl. na stronę możliwość zastosowania tylko 
na ościeżnice regulowane

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.
** – w zakresie od 644 do 944 mm
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Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej 

MAGNAT W-1


