TARRAGONA
rozmiar “90”
kolor
ciemny dąb
otwierane na zewnątrz

CASPE
rozmiar “90”
kolor
ciemny dąb, złoty dąb

MATARO
rozmiar “90”
kolor
ciemny dąb, złoty dąb

RODONIT
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

S K R Z Y D Ł O S TA N D A R D 7 5 M M

Drzwi zewnętrzne
dostępne w ciągu
2-3 tygodni

CHABER 1
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

DELOS
rozmiar “90”
kolor
orzech, antracyt

cena 2837,40 zł*/3490,00 zł**

cena 2674,80 zł*/3290,00 zł**

cena 2349,59 zł*/2890,00 zł**

cena 2317,07 zł*/2850,00 zł**

cena 2796,75 zł*/3440,00 zł**

cena 2333,33 zł*/2870,00 zł**

cena 2609,76 zł*/3210,00 zł**

cena 2609,76 zł*/3210,00 zł**
SALOU
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb
otwierane na zewnątrz

SKOS
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

OŚCIEŻNICA

konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo, metalowa rama
stabilizująca na całym obwodzie skrzydła, wypełnienie termoizolacyjnym materiałem o grubości
60 mm, poszycie z płyty wilgocioodpornej o wykończeniu jesionowym, uszczelka na całym obwodzie,
zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010.

konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + sklejka jesionowa, wymiary w przekroju 60 × 80 mm, uszczelka na całym obwodzie, aluminiowy próg
z uszczelką.

Campa

INVADO

MORUS
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

MALGRAT
rozmiar “90”
kolor
ciemny dąb, złoty dąb
Hz 2030 mm

OLVERA
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

cena 2292,68 zł*/2820,00 zł**

cena 2146,34 zł*/2640,00 zł**

cena 2406,50 zł*/2960,00 zł**

cena 2658,54 zł*/3270,00 zł**

DĄB WIOSENNY ENDURO PLUS
390,00 zł* / 479,70 zł**

ASTER
rozmiar “90”
kolor
orzech, złoty dąb

▪ Campa 1, Campa 5 z zamkiem na klucz,
kolor Dąb Wiosenny.
▪ Campa 3 z blokadą WC i podcięciem
wentylacyjnym, kolor Dąb Wiosenny.
CAMPA 1

CAMPA 5

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH
zakres
regulacji

przylgowe ORS1
(netto / brutto)

WYPOSAŻENIE

75-94

277,98 zł / 341,92 zł

trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, wręg antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek listwowy
(w wybranych modelach) dostosowane do wkładki asymetrycznej 40/55, regulowany zaczep zamkowy, podwójne uszczelnienie
(uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy).

95-114

*cena netto / * *cen a brutto. Ceny podane są w złotych polskich (PLN), w wartościach netto/brutto. Zdjęcia mają charakter poglądowy, a kolory w rzeczywistości mogą się różnić od tych, które
zostały zaprezentowane w ulotce. Prosimy porównywać kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.

CAMPA 3

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH

przylgowe ORS1
(netto / brutto)

zakres
regulacji

przylgowe ORS1
(netto / brutto)

160-179

327,70 zł / 403,07 zł

240-259

381,94 zł / 469,79 zł

profil 90×44 mm

157,07 zł / 193,20 zł

284,76 zł / 350,25 zł

180-199

355,95 zł / 437,82 zł

120-139

298,32 zł / 366,93 zł

200-219

369,51 zł / 454,50 zł

392,11 zł / 482,30 zł

opaski maskujące
płaskie 60-90

45,20 zł / 55,60 zł

140-159

309,62 zł / 380,83 zł

220-239

372,90 zł / 458,67 zł

402,28 zł / 494,80 zł

opaski maskujące
płaskie 100-110

67,80 zł / 83,39 zł

zakres
regulacji

260-279
280-299

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

parametry

cena
(netto / brutto)

POZ/1/2020

Drzwi dostępne
od ręki

Magnolia

Magnolia

ERKADO

Atlas

ERKADO

ORZECH GREKO
449,00 zł* / 552,27 zł**

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 4

BIAŁY PREMIUM
539,00 zł* / 662,97 zł**

▪ Magnolia 1, 8 dostępna z zamkiem na
klucz.

▪ Magnolia 1, 8 dostępna z zamkiem na
klucz.

▪ Magnolia 4 dostępna z zamkiem WC,
tulejami lub podcięciem wentylacyjnym.

▪ Magnolia 4 dostępna z zamkiem WC,
tulejami lub podcięciem wentylacyjnym.

MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH

MAGNOLIA 4

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH

zakres
regulacji ościeżnicy

cena z okleiną GREKO
(netto / brutto)

cena z okleiną PREMIUM
(netto / brutto)

zakres
regulacji ościeżnicy

cena z okleiną GREKO
(netto / brutto)

cena z okleiną PREMIUM
(netto / brutto)

zakres
regulacji ościeżnicy

cena z okleiną GREKO
(netto / brutto)

cena z okleiną PREMIUM
(netto / brutto)

80-100

281,37 zł / 346,09 zł

310,75 zł / 382,22 zł

160-180

326,57 zł / 401,68 zł

355,95 zł / 437,82 zł

240-260

366,12 zł / 450,33 zł

395,50 zł / 486,47 zł

100-120

287,02 zł / 353,03 zł

316,40 zł / 389,17 zł

180-200

332,22 zł / 408,63 zł

361,60 zł / 444,77 zł

260-280

377,42 zł / 464,23 zł

406,80 zł / 500,36 zł

120-140

298,32 zł / 366,93 zł

327,70 zł / 403,07 zł

200-220

343,52 zł / 422,53 zł

372,90 zł / 458,67 zł

260-300

388,72 zł / 478,13 zł

418,10 zł / 514,26 zł

140-160

309,62 zł / 380,83 zł

339,00 zł / 416,97 zł

220-240

354,82 zł / 436,43 zł

384,20 zł / 472,57 zł

280-300

388,72 zł / 478,13 zł

418,10 zł / 514,26 zł

Verte

Vector

PORTA

OKLEINA PORTADECOR
405,00 zł* / 498,15 zł**

VERTE G.2

MAGNOLIA 8

cena z okleiną GREKO
(netto / brutto)

cena z okleiną PREMIUM
(netto / brutto)

wymiar profilu 90×44 mm

157,07 zł / 193,20 zł

190,97 zł / 234,89 zł

opaski maskujące płaskie

33,90 zł / 41,70 zł

39,55 zł / 48,65 zł

ćwierćwałki (1 komplet)

15,82 zł / 19,46 zł

18,08 zł / 22,24 zł

parametry

▪ Skrzydło — lakier Biały Premium,
ościeżnica — okleina Biała Premium.

▪ Skrzydła przylgowe, trzy zawiasy.
Model G.2 zamek WC, szerokość 70
i 80. Model G.4 zamek KL, szerokość
70 i 80.

▪ Skrzydła przylgowe, dwa zawiasy.
Skrzydła łazienkowe w rozmiarze od 60
do 80, zamek WC. Skrzydła pokojowe w
rozmiarze od 70 do 90, zamek KL.

▪ Ościeżnica przylgowa, regulowana
z opaską 6 cm, zakres od 75-95
do 180-200.

▪ Ościeżnica przylgowa, regulowana
z opaską 6 cm, w rozmiarach od 95 do
200.

▪ Możliwość wykonania podcięcia
wentylacyjnego
dopłata 39,00 zł netto/47,97 zł brutto

▪ Możliwość wykonania podcięcia
wentylacyjnego
dopłata 39,00 zł netto/47,97 zł brutto

zakres regulacji
75-95

PAKIET GOLD

zakres regulacji

zakres regulacji

cena
(netto / brutto)

309,00 zł / 380,07 zł

140-160

339,00 zł / 416,97 zł

95-115

369,00 zł / 453,87 zł

95-115

319,00 zł / 392,37 zł

160-180

339,00 zł / 416,97 zł

120-140

369,00 zł / 453,87 zł

120-140

319,00 zł / 392,37 zł

180-200

379,00 zł/ 466,17 zł

140-160

399,00 zł / 490,77 zł

skrzydło z ościeżnicą stałą, progiem ze stali nierdzewnej i okuciami

ERKADO

▪ Drzwi HERSE SET
przeznaczone są do
budownictwa mieszkaniowego
i użyteczności publicznej jako
drzwi wewnętrzne wejściowe.
Izolacyjność akustyczna Rw
dla skrzydła HERSE SET
z ościeżnicą stałą, regulowaną
z progiem ze stali nierdzewnej,
z twardego drewna lub
uszczelką opadającą wynosi na
poziomie 32 dB.
HERSE SET
rozmiar “80”
kolor
jesion grafit premium

VECTOR E

cena
(netto / brutto)

ATLAS ALU SET 3

PAKIET GOLD
910,00 zł*/1119,30 zł**

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH
cena
(netto / brutto)

PAKIET GOLD
1069,00 zł*/1314,87 zł**

LAKIER BIAŁY PREMIUM
519,00 zł* / 638,37 zł**

▪ Skrzydło - okleina Portadecor biały,
ościeżnica - okleina Portadecor biały.

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH

PAKIET GOLD
864,00 zł*/1062,72 zł**

▪ Drzwi ATLAS SET
przeznaczone są do
budownictwa mieszkaniowego
i użyteczności publicznej jako
drzwi wewnętrzne wejściowe.
Izolacyjność akustyczna Rw
dla skrzydła ATLAS SET z
ościeżnicą stałą, regulowaną z
progiem ze stali nierdzewnej, z
twardego drewna lub uszczelką
opadającą wynosi na poziomie
32 dB.

Herse

VECTOR T

ORZECH GREKO

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH

LAKIER BIAŁY PREMIUM
469,00 zł* / 576,87 zł**

VERTE G.4

ORZECH GREKO

ATLAS SET 1

PORTA

OKLEINA PORTADECOR
405,00 zł* / 498,15 zł**

ERKADO

zakres regulacji

cena
(netto / brutto)

160-180

399,00 zł / 490,77 zł

180-200

439,00 zł / 539,97 zł

PAKIET GOLD

HERSE SET
rozmiar “80”
kolor
klon szary premium

HERSE SET
rozmiar “80”
kolor
dąb st cpl

skrzydło z ościeżnicą stałą, progiem ze stali nierdzewnej i okuciami

