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Drzwi to nasza pasja. Stanowią one pierwszy fizyczny kontakt, który pozostanie w pamięci
tych, którzy przekroczą próg naszego domu.
MF Drzwi produkowane są w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, będących efektem ponad 20-letniej pracy zespołu specjalistów i technologów.
To doskonała kompozycja solidnego rzemiosła i wzornictwa przemysłowego.

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ciemny dąb

orzech

Piękno rodzi naturalną potrzebę obcowania z nim na co dzień.
Starannie dobrane materiały spełniają normy stawiane dzisiejszym drzwiom zewnętrznym.
Poniżej znajdują się piktogramy opisujące najważniejsze cechy techniczne produktu.

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

antracyt

antracyt

orzech

winchester

winchester

ciemny dąb

złoty dąb

biały (dopłata)

biały (dopłata)

CECHY PRODUKTU:

1

2

3

1. Metalowa rama stabilizująca.
2. Przymyk antywyważeniowy, skutecznie
zabezpiecza przed włamaniem.
3. Aluminiowy próg z uszczelką.

4

5
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4. Trzy zawiasy czopowe z możliwością
regulacji w 3 płaszczyznach.
5. Trzy lata gwarancji.
6. Zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010.

D O DAT KO W O :
• Otwieranie uniwersalne - na zewnątrz
i do wewnątrz budynku.
• Regulowany zaczep zamkowy do 3 mm regulacji.
• Poszycie skrzydła - sklejka dębowa,
wilgocioodporna.

• Ościeżnica ciepła, drewniana, klejona warstwowo,
oklejana fornirem dębowym.
• Aplikacje i frezowania obustronne
(z wyjątkiem modeli Salou i Tarragona).

RAL (dopłata)

SALOU

Kierunki otwierania drzwi:

DRZWI LEWE

DRZWI PRAWE

Katalog wraz z cennikiem obowiązuje od 01.08.2018 roku, wszelkie dotychczasowe cenniki tracą ważność z upływem
tej daty. Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i publikowane są
wyłącznie w celach informacyjnych.
Rysunki i schematy zamieszczone w katalogu są poglądowe, a przedstawione kolory i wzory produktów mogą różnić się
od rzeczywistych. Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji i zwiększa cenę.
Właściciel marki zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych oraz
wyposażenia w oferowanych produktach.
Wszelkie prawa zastrzeżone © MF DRZWI.
PAMIĘTAJ!
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RAL (dopłata)
WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI

WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI

TA R R AG O N A

STA N DA RD

2609,76 zł* 3210,00 zł**

STA N DA R D

2609,76 zł* 3210,00 zł**

PA S Y W N E

3121,95 zł* 3840,00 zł**

PA S Y W N E

3121,95 zł* 3840,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa lustro weneckie
- drzwi otwierane na zewnątrz
- drzwi otwierane do wewnątrz -

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa lustro + lacobel
- drzwi otwierane na zewnątrz
- drzwi otwierane do wewnątrz -

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu.
Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.

Hz 2030 mm
DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ciemny dąb

ciemny dąb

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ZAMEK LISTWOWY W STANDARDZIE

ZAMEK LISTWOWY W STANDARDZIE
orzech

ciemny dąb

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

antracyt

antracyt

antracyt

antracyt

orzech

orzech

ciemny dąb

orzech

winchester

winchester

winchester

winchester

biały (dopłata)

biały (dopłata)

biały (dopłata)

biały (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

CASPE

M ATA R O

MORUS

M A LG R AT

STA N DA RD

2333,33 zł* 2870,00 zł**

STA N DA RD

2796,75 zł* 3440,00 zł**

STA N DA RD

2658,54 zł* 3270,00 zł**

STA N DA R D

2406,50 zł* 2960,00 zł**

PA S Y W N E

2821,14 zł* 3470,00 zł**

PA S Y W N E

3300,81 zł* 4060,00 zł**

PA S Y W N E

3130,08 zł* 3850,00 zł**

PA S Y W N E

2902,44 zł* 3570,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+zamek listwowy
- szyba zespolona dwukomorowa piaskowana
- element dekoracyjny INOX + ozdobny frez
- zamek listwowy w standardzie

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+zamek listwowy
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- zamek listwowy w standardzie

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- ozdobny frez na powierzchni

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze ciemny dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze złoty dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

*cena netto / **cena brutto / W - produkt dostępny do wyczerpania zapasów / Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni.
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DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

antracyt

antracyt

antracyt

antracyt

ciemny dąb

ciemny dąb

ciemny dąb

ciemny dąb

winchester

winchester

winchester

winchester

biały (dopłata)

biały (dopłata)

biały (dopłata)

biały (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

O LV E R A

ASTER

RODONIT

STA N DA RD

2146,34 zł* 2640,00 zł**

STA N DA RD

2292,68 zł* 2820,00 zł**

STA N DA RD

2317,07 zł* 2850,00 zł**

STA N DA R D

2349,59 zł* 2890,00 zł**

PA S Y W N E

2593,50 zł* 3190,00 zł**

PA S Y W N E

2764,23 zł* 3400,00 zł**

PA S Y W N E

2796,75 zł* 3440,00 zł**

PA S Y W N E

2837,40 zł* 3490,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa piaskowana
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa antisol
+ piaskowane elementy
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa antisol
+ piaskowane elementy
- ozdobny frez na powierzchni

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze złoty dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

PAMIĘTAJ! Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.
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CHABER 1

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

winchester

złoty dąb

winchester

antracyt

antracyt

antracyt

ciemny dąb

ciemny dąb

ciemny dąb

złoty dąb

winchester

złoty dąb

biały (dopłata)

biały (dopłata)

biały (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

DELOS

FREZJA F5

MONORI

STA N DA RD

2552,85 zł* 3140,00 zł**

STA N DA RD

2146,34 zł* 2640,00 zł**

STA N DA RD

1902,44 zł* 2340,00 zł**

PA S Y W N E

3016,26 zł* 3710,00 zł**

PA S Y W N E

2593,50 zł* 3190,00 zł**

PA S Y W N E

2349,60 zł* 2890,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa antisol
+ piaskowane elementy
- element dekoracyjny INOX + ozdobny frez

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa + piaskowane
elementy
- ozdobny szeroki frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- ozdobny frez na powierzchni

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze złoty dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze winchester.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

*cena netto / **cena brutto / W - produkt dostępny do wyczerpania zapasów / Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni..
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DOSTĘPNE OD RĘKI

3
orzech

antracyt

DOSTĘPNE OD RĘKI

1
złoty dąb

ciemny dąb

antracyt

orzech

ciemny dąb

winchester

winchester

złoty dąb

biały (dopłata)

biały (dopłata)

RAL (dopłata)

RAL (dopłata)

SKOS
STA N DA RD

2512,20 zł* 3090,00 zł**

PA S Y W N E

2967,48 zł* 3650,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa obustronna
wypukła antisol
- ozdobne płyciny
Na wizualizacji drzwi w kolorze złoty dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

D R Z W I N I E S TA N DA R D O W E
- dostawki boczne i naświetla wykonywane są na indywidualne zamówienie jako osobny element łączony na obce pióro
poprzez skręcenie z ościeżnicą, w zakresie szerokości/wysokości 20-50 cm
- przeszklenia wykonywane są z szybą refleksyjną lub piaskowaną
- wypełnienia pełne mogą być gładkie lub frezowane
1 - doświetle boczne lewe/prawe przeszklone
2 - doświetle boczne lewe/prawe pełne
3 - naświetle przeszklone
Na wizualizacji drzwi Mataro w kolorze winchester z systemowymi dostawkami bocznymi i naświetlem.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

PAMIĘTAJ! Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.
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Opcje dostępne na zamówienie:

Akcesoria za dopłatą:

dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze 80 cm (opcja nie dotyczy modeli Skos i Lotos)

353,66 zł *

435,00 zł **

Z E STAW

klamka AXA Haga z szyldem górnym + wkładki GMB

230,08 zł *

283,00 zł **

dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze 100 cm (opcja nie dotyczy modeli Skos i Lotos)

528,46 zł *

650,00 zł **

Z E STAW

klamka AXA Niagara z szyldem górnym + wkładki GMB

230,08 zł *

283,00 zł **

malowanie drzwi standardowych i pasywnych na kolor biały lub inny z palety RAL

353,66 zł *

435,00 zł **

130,08 zł

*

160,00 zł **

dostawka boczna stała pełna lub przeszklona o szerokości 40 cm / 50 cm (szyba refleksyjna lub piaskowana), montaż na obce pióro

49,00 zł **

1154,47 zł

*

naświetle górne pełne lub przeszklone do 0,5 m (szyba refleksyjna lub piaskowana)

894,31 zł

*

naświetle górne pełne lub przeszklone powyżej 0,5 m (szyba refleksyjna lub piaskowana)

1178,86 zł

*

listwa maskująca łączenie z dostawką

105,69 zł

*

zmiana przeszklenia w drzwiach na lustro weneckie

162,60 zł

*

2

2

możliwość wykonania drzwi na nietypowy wymiar Hz 2030 mm

1420,00 zł

wkładka klucz-klucz 40/55 GMB

39,84 zł

*

1100,00 zł

**

wkładka klucz-gałka 40/55 GMB

60,16 zł

*

74,00 zł **

1450,00 zł

**

komplet wkładek AXA 40/55 atestowanych w klasie B - system 1-klucza

203,25 zł

*

250,00 zł **

130,00 zł

**

komplet wkładek AXA 55/55 atestowanych w klasie B - system 1-klucza

252,03 zł

*

310,00 zł **

200,00 zł

**

komplet wkładek AXA 65/55 atestowanych w klasie B - system 1-klucza

304,88 zł

*

375,00 zł **

B R A K D O P Ł AT Y

Drzwi pasywne dostępne są na zamówienie. Standardowy termin realizacji drzwi na zamówienie wynosi do 7 tygodni.

metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie skrzydła
wypełnienie termoizolacyjnym materiałem o grubości 60 mm
poszycie ze sklejki wilgocioodpornej o wykończeniu dębowym
uszczelka na całym obwodzie

OŚCIEŻNICA

zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010
konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + fornir dębowy
wymiary w przekroju 60 x 80 mm
uszczelka na całym obwodzie
aluminiowy próg z uszczelką

WYPOSAŻENIE

trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

przenikalność cieplna 0,71 / 0,68 W/m2K*

rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo
metalowy kształtownik wzmacniający mocowany po stronie zamka
profil minimalizujący naprężenia i zapobiegający wypaczeniom

zestaw montażowy (drzwi pasywne)

poszycie ze sklejki wilgocioodpornej o wykończeniu dębowym
uszczelka na całym obwodzie
zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010
konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + fornir dębowy

44,72 zł *

55,00 zł **

268,29 zł *

330,00 zł **

53,66 zł *

66,00 zł **

Tabela wymiarowa [mm]:
szerokość

S

Sz

So

H

Hz

Ho

H

Hz

Ho

80 cm

818

900

930

2032

2080

2100

1982

2030

2050

90 cm

918

1000

1030

2032

2080

2100

1982

2030

2050

100 cm

1018

1100

1130

2032

2080

2100

1982

2030

2050

wypełnienie termoizolacyjne o grubości 72 mm

M O D E L M A LG R AT
S - szerokość skrzydł drzwiowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze
H - wysokość skrzydła drzwiowego
Hz - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze

wymiary w przekroju 60 x 80 mm
uszczelka na całym obwodzie
aluminiowy próg z uszczelką
trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

dwa zamki niezależne lub zamek listwowy (w wybranych modelach)
dostosowane do wkładki asymetrycznej 40/55

wręg antywyważeniowy

podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

zamek listwowy

konstrukcja ramowo-płytowa

wręg antywyważeniowy

regulowany zaczep zamkowy

komplet nasadek na zawiasy

WYMIARY

rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

WYPOSAŻENIE

SKRZYDŁO 75 MM

konstrukcja ramowo-płytowa

Drzwi pasywne:
SKRZYDŁO 92 MM / 102 MM*

przenikalność cieplna 1,41 W/m2K

OŚCIEŻNICA

Drzwi standard:

klamka AXA Haga lub AXA Niagara z szyldem górnym

**

dwa zamki niezależne dostosowane do wkładki asymetrycznej 55/55
dwa zamki niezależne dostosowane do wkładki asymetrycznej 65/55*

AXA Haga

AXA Haga

AXA Haga

AXA Haga

zamki trójbolcowe

F1 (srebro)

F4 (stare złoto)

F6 (inox)

F9 (tytan)

AXA Niagara

AXA Niagara

AXA Niagara

AXA Niagara

F1 (srebro)

F4 (stare złoto)

F6 (inox)

F9 (tytan)

regulowany zaczep zamkowy
podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
* dotyczy modelu Skos

Skrzydła dostępne od ręki w rozmiarze 90. Rozmiary 80 i 100 dostępne na zamówienie. Norma czeska dostępna bez dopłaty na zamówienie.
*cena netto / **cena brutto / W - produkt dostępny do wyczerpania zapasów / Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni.
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Dystrybutor:
Multi-Form II Sp. z o.o.
Tychy, ul. Fabryczna 11
tel. +48 603 037 292
tel. 32 326 40 92
fax 32 21 8 01 50
tychy@multiform.pl
Przemyśl, ul. Zielińskiego 14
tel. +48 601 996 015
fax 16 678 48 31 wew. 23
multi-przemysl@multiform.pl
Poznań, ul. św. Michała 65
tel. +48 697 030 21 4
tel. +48 724 409 000
fax 61 87 333 13
poznan@multiform.pl
www.multiform.pl

SALON SPRZEDAŻY

www.mf-drzwi.pl

