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- Twoje drzwi

Wyrobów oznaczonych
znakiem FSC® szukaj
w naszych ofertach
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HISTORIA FIRMY

Firma Perfectdoor Sp. z o. o. jest jedną z najprężniej rozwijających się firm na rynku polskim. 

Dzięki wieloletniej tradycji, ciągłym inwestycjom w nowe technologie, zdążyła wypracować 

dla siebie stabilną pozycję na rynku drzwi wewnętrznych i ościeżnic.

W początkowym okresie produkowano drzwi lakierowane i ościeżnice stałe. Firma prężnie 

rozwija się nieustannie wzbogacając ofertę wzorów i kolorystykę. Dokonano szeregu inwes-

tycji w nowocześniejszy park maszynowy, owocem czego uruchomiono nową linię do produkcji 

drzwi foliowanych, a niedługo potem rozpoczęto produkcję ościeżnic regulowanych. Obok 

klasycznych modeli drzwi posiada szeroką gamę nowoczesnych wzorów. 

Perfectdoor nieustannie poszerza swoją ofertę, inwestuje w nowe technologie, ludzi i jakość 

swoich produktów. Ostatnimi nowościami wprowadzonymi do oferty są systemy przesuwne, 

ościeżnice tunelowe i drzwi modułowe.
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DRZWI MODUŁOWE

Pers Prim

str. 6 str. 12str. 8 str. 14str. 10 str. 16

Nemo MarsTrame Korfu

Nowy rodzaj drzwi produkowany 
przez naszą firmę od początku 2011r. 
Charakteryzują się nowoczesnym 
wzornictwem i masywną konstrukcją, 
dającą wrażenie prawdziwych drzwi 
drewnianych.
Nowoczesne okleiny TOP-DECOR  
o charakterystycznym usłojeniu i struk- 
turze potęgują dodatkowo wrażenie 
naturalnego drewna.
Każdy z modułów skrzydła wykonany 
jest z litej płyty MDF, oklejany i obrabiany 
osobno z należytą starannością i uwagą. 
Elementy solidnie połączone zapewniają 
stabilność i trwałość całej konstrukcji 
drzwiowej. Zastosowanie elementów 
modułowych pozwala na stworzenie 
wielu odmiennych kompozycji.
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Credis Silene

str. 18 str. 24str. 20 str. 26 str. 26str. 22

Paros Fogo EviaSalvia
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PERS 

Pers 1

Pers 2 Pers 3

CENA: 400zł netto / 492zł brutto
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dąb north

orzech 
rustykalny

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

podcięcie wentylacyjne (opcja)



8

NEMO

Nemo 1

Nemo 2 Nemo 3

CENA: 400zł netto / 492zł brutto
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dąb north

złoty dąb

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczanypodcięcie wentylacyjne (opcja)

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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TRAME

Trame 1 Trame Alu 1

Trame 2 Trame Alu 2Trame 3 Trame Alu 3

CENA PREIMPREGNAT: 380zł netto / 467,40zł brutto
CENA TOP-DECOR: 400zł netto / 492,00zł brutto
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akacja

złoty dąb

akacja jasna

master walnut

*ALU
wenge

olcha sonoma

*ALU
biały

dąb sonoma

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek  
magnetyczny

zawias wpuszczany

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią 

PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60
• listwa aluminiowa na panelach poprzecznych**

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

*   Wersja ALU dostępna tylko w tych dekorach
** Tylko w wersji ALU

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

dąb szary

*ALU
 orzech rustykalny

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 

CENA ALU PREIMPREGNAT: 480zł netto / 590,40zł brutto
CENA ALU TOP-DECOR: 500zł netto / 615,00zł brutto
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PRIM

Prim 1

Prim 2 Prim 3

CENA PREIMPREGNAT: 380zł netto / 467,40zł brutto
CENA TOP-DECOR: 400zł netto / 492,00zł brutto
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Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią 

PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

dąb north

orzech rustykalny

master walnut

olcha sonoma

wenge

dąb sonoma

dąb szary

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

akacja jasna

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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MARS

Mars 1

Mars 2 Mars  3

CENA: 400zł netto / 492zł brutto
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dąb north

orzech rustykalny

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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KORFU

Korfu 1 Korfu Alu 1

Korfu 2 Korfu Alu 2Korfu 3 Korfu Alu 3

CENA PREIMPREGNAT: 380zł netto / 467,40zł brutto
CENA TOP-DECOR: 400zł netto / 492,00zł brutto
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krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek  
magnetyczny

zawias wpuszczany

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią 

PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60
• listwa aluminiowa na panelach poprzecznych**

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

CENA ALU PREIMPREGNAT: 480zł netto / 590,40zł brutto
CENA ALU TOP-DECOR: 500zł netto / 615,00zł brutto

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 

akacja

złoty dąb

akacja jasna

master walnut

*ALU
wenge

olcha sonoma

*ALU
biały

dąb sonoma

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

dąb szary

*ALU
 orzech rustykalny

*   Wersja ALU dostępna tylko w tych dekorach
** Tylko w wersji ALU
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CREDIS

Credis 1

Credis 2 Credis 3

CENA PREIMPREGNAT: 380zł netto / 467,40zł brutto
CENA TOP-DECOR: 400zł netto / 492,00zł brutto
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Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią 

PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

dąb north

orzech rustykalny

master walnut

olcha sonoma

wenge

dąb sonoma

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

akacja jasna

dąb szary

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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PAROS

Paros 1

Paros 2 Paros 3

CENA: 400zł netto / 492zł brutto
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dąb north

orzech 
rustykalny

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

olcha sonoma

dąb sonoma

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

dąb szary

złoty dąb

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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SALVIA

Salvia 1

Salvia 2 Salvia 3

CENA PREIMPREGNAT: 480zł netto / 590,40zł brutto
CENA TOP-DECOR: 500zł netto / 615,00zł brutto
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Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR lub PREIMPREGNAT
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60
• listwa aluminiowa na panelach poprzecznych

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60 

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

dąb north

orzech rustykalny

master walnut

wenge

dąb sonoma

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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SILENE

Silene 1

Silene 2 Silene 3

CENA PREIMPREGNAT: 460zł netto / 565,80zł brutto
CENA TOP-DECOR: 480zł netto / 590,40zł brutto
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Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR lub PREIMPREGNAT
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60
• listwa aluminiowa na panelach poprzecznych

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek
magnetyczny

zawias wpuszczany

dąb north

orzech rustykalny

master walnut

wenge

dąb sonoma

PREIMPREGNAT

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydła bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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FOGO                  EVIA

Fogo 1 Evia 1

Fogo 2 Evia 2Fogo 3 Evia 3

CENA: 400zł netto / 492,00zł brutto
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krawędź “soft”

krawędź 
bezprzylgowa

zawias wkręcany
kontrowany

zamek  
magnetyczny

zawias wpuszczany

Konstrukcja:
• moduły z litej płyty MDF pokryte folią  

TOP-DECOR
• system przylgowy lub bezprzylgowy – 

informacje techniczne na stronie 60
Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
system przylgowy
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny
system bezprzylgowy
• trzy zawiasy wpuszczane z regulacją 3D
• zamek magnetyczny w wersji na klucz, 

łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 72/50 
cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

dąb north

orzech 
rustykalny

olcha sonoma

dąb sonoma

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

Wersja bezprzylgowa (opcja)

dąb szary

złoty dąb

podcięcie wentylacyjne (opcja)

Opcje za dopłatą:

• podcięcie wentylacyjne 
dopłata 25,00 zł (netto) / 30,75 zł (brutto) do 
ceny skrzydła

• skrzydło „100” 
dopłata 40,00 zł (netto) / 49,20 zł (brutto)

• drzwi w systemie bezprzylgowym 
dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto) do ceny 
skrzydła przylgowego. 
Skrzydło bezprzylgowe zaopatrzone są w 
gniazda do dalszego montażu zawiasów, które 
są dołączone do ościeżnicy. 
Skrzydło bezprzylgowe sprzedawane jest w 
komplecie z ościeżnicą (patrz strona 56)

• drzwi do systemów przesuwnych 
dopłata 80zł (netto) / 98,40zł (brutto) 
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DRZWI SZKLANE

Oskar

str. 30 str. 30 str. 31

Nobel Gremium
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Glass 1

str. 33 str. 33 str. 33

Glass 2 Glass 3
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NOBEL

OSKAR

orzech 
rustykalny

orzech 
rustykalny

wzór aplikacji

wzór aplikacji

TOP-DECOR

TOP-DECOR

akacja

akacja

akacja jasna

akacja jasna

wenge

wenge

biały

biały

PREIMPREGNAT

PREIMPREGNAT

CENA: 600zł netto / 738zł brutto

CENA: 600zł netto / 738zł brutto
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GREMIUM

krawędź “soft”

zawias wkręcany
kontrowany

Konstrukcja:
• szyba hartowana z aplikacją umieszczona 

między modułami z litej płyty MDF pokrytymi 
folią PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR

Szklenie:
• szyba z aplikacją DECORMAT hartowana 8mm

Okucia:
• trzy zawiasy czopowe, kontrowane wkrętem,  

cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na 

wkładkę rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

orzech 
rustykalny

wzór aplikacji

TOP-DECOR

Wersja z przylgą

akacja

akacja jasna

wenge

biały

PREIMPREGNAT

CENA: 600zł netto / 738zł brutto
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GLASS 2GLASS 1 GLASS 3

Konstrukcja:
• szyba hartowana bezpieczna 8mm z aplikacją* 

 
Okucia:
• dwa specjalistyczne zawiasy o średnicy 15mm z 

aluminiowymi nasadkami.
• Specjalistyczny zamek do drzwi szklanych w wersji 

na klucz, WC lub wkładkę patentową.

Dostępne szerokości:
• „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60 

Opcje za dopłatą:
• Zamek w wersji WC +160zł netto / 196,80zł brutto

zamek

zawias

* dla modeli GLASS 2 i GLASS 3

CENA GLASS 1: 1040zł netto / 1279,20zł brutto
CENA GLASS 2, GLASS 3: 1340zł netto / 1648,20zł brutto

UWAGA:
W cenę skrzydła wliczone są okucia (2x zawias 1x zamek)
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DRZWI OKLEINOWANE

Brodway Top

str. 36 str. 37str. 36 str. 38str. 37 str. 38

Samun CetraPekin Galeria
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Newada Calisto

Top Plus

Mediolan

str. 43 str. 44

str. 41

str. 39

str. 43 str. 45

str. 42

str. 40

str. 45

str. 42

str. 40

str. 44

str. 41

str. 39

Fala Solanum

Olga

Manhatan

Bulaj

Juno

Zefir

Uno

Karo

Cortina
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SAMUN

BRODWAY

akacja

akacja

akacja jasna

akacja jasna

orzech 
sycylijski

wenge

wenge

olcha

orzech

calvados

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka

Pełne

Pełne

krawędź “soft”

krawędź “soft”

zawias wkręcany

zawias wkręcany 

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

profil ramki

profil ramki

profil listwy

CENA: 310,00zł netto
381,30zł brutto

CENA: 345,00zł netto
424,35zł brutto
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TOP

PEKIN

akacja

akacja

akacja jasna

akacja jasna

orzech 
sycylijski

wenge

wenge

olcha

orzech

calvados

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka

Pełne

Pełne

krawędź “soft”

krawędź “soft”

wzór aplikacji

profil ramki

orzech

olcha

calvados

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba z aplikacją DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

zawias wkręcany

zawias wkręcany

profil ramki

profil listwy

CENA: 280,00zł netto
344,20zł brutto

CENA: 310,00zł netto
381,30zł brutto
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GALERIA

CETRA

akacja

akacja jasna

wenge

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka

Pełne

Pełne

krawędź “soft”

krawędź “soft”

zawias wkręcany

zawias wkręcany

akacja

akacja jasna

orzech 
sycylijski

wenge

olcha

orzech

calvados

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

profil ramki

profil ramki

profil listwy

CENA: 320,00zł netto
393,60zł brutto

CENA: 290,00zł netto
356,70zł brutto
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MEDIOLAN

CORTINA
akacja

akacja

akacja jasna

akacja jasna

orzech lwowski

orzech lwowski

orzech

orzech

orzech sycylijski

orzech sycylijski

ciemny dąb

ciemny dąb

master walnut

master walnut

wenge

wenge

olcha

olcha

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka

Pełne

Pełne

krawędź “soft”

krawędź “soft”

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

zawias wkręcany

zawias wkręcany

profil ramki

profil ramki

profil listwy

TOP-DECOR

TOP-DECOR

profil listwy

CENA: 296,00zł netto
364,08zł brutto

CENA: 296,00zł netto
364,08zł brutto
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MANHATAN

ZEFIR

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka Pełne

Pełne

krawędź “soft”

krawędź “soft”

zawias wkręcany

zawias wkręcany

akacja jasna

wenge

olcha

orzech

calvados

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

profil ramki

profil ramki PCV

akacja

akacja jasna

orzech 
sycylijski

wenge

olcha

orzech

calvados

CENA: 280,00zł netto
344,40zł brutto

CENA: 280,00zł netto
344,40zł brutto
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KARO

TOP PLUS

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka Pełne

Pełne

krawędź “soft”

orzech 
sycylijski

olcha

calvados

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

zawias wkręcany

profil ramki

profil ramki

akacja

akacja jasna

orzech

wenge

profil listwy

CENA: 230,00zł netto
282,90zł brutto

akacja

akacja jasna

orzech lwowski

orzech

orzech sycylijski

ciemny dąb

master walnut

wenge

olcha

krawędź “soft”

zawias wkręcany

TOP-DECOR

CENA: 310,00zł netto
381,30zł brutto
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krawędź “soft”

krawędź “soft”

zawias wkręcany

zawias wkręcany

JUNO

OLGA

akacja jasna

akacja jasna

olcha

olcha

Pokój

Pokój

Łazienka 

Łazienka

Pełne

Pełne

orzech 
sycylijski

orzech 
sycylijski

orzech

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

profil ramki

profil ramki

profil listwy

orzech

akacja

wenge

calvados

CENA: 210,00zł netto
258,30zł brutto

CENA: 180,00zł netto
221,40zł brutto
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FALA

NEWADA

Pokój

Pokój

Łazienka

Łazienka Pełne

Pełne

akacja

akacja jasna

wenge

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

wzór aplikacji

krawędź “soft”

zawias wkręcany

profil ramki

profil ramki

profil listwy

CENA: 345,00zł netto
424,35zł brutto

akacja

akacja jasna

orzech lwowski

orzech

orzech sycylijski

ciemny dąb

master walnut

wenge

olcha

krawędź “soft”

zawias wkręcany

TOP-DECOR

CENA: 280,00zł netto
344,40zł brutto
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krawędź “soft”

zawias wkręcany
kontrowany

CALISTO

UNO

akacja

olcha

orzech 
sycylijski

akacja jasna

wenge

orzech lwowski

Pełne

Pełne

krawędź “soft”

zawias wkręcany

calvados

orzech

biały

master walnut

akacja

wenge

orzech

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie - płyta MDF o zmniejszonej gęstości lub 

płyta wiórowa otworowa - str. 61

Okucia:
• trzy zawiasy czopowe wkręcane i kontrowane 

wkrętem, cynk srebrny
• dwa zamki na wkładkę, cynk srebrny
• wizjer panoramiczny

Dostępne szerokości:
• „80”, „90” - wymiary na stronie  60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” 

dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto)

wizjer 
panoramiczny

dodatkowy
zamek

TOP-DECOR

CENA: 140,00zł netto
172,20zł brutto

CENA: 240,00zł netto
295,20zł brutto
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BULAJ

SOLANUM

Pełne

Pełne

orzech 
sycylijski

master walnut

wenge

akacja

olcha

orzech 
sycylijski

akacja jasna

wenge

orzech lwowski

krawędź “soft”

zawias wkręcany

calvados

orzech

biały

master walnut

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”
• dwa pionowe paski aluminiowe na całej wysokości drzwi

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

Konstrukcja:
• ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• Okrągłe okienko typu „bulaj” z metalową otoczką  

i szyba DECORMAT hartowana 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę 

rozstaw 72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” oraz skrzydło do systemów przesuwnych: 

dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

krawędź “soft”

zawias wkręcany

listwy 
aluminiowe

bulaj

TOP-DECOR

TOP-DECOR

CENA: 230,00zł netto
282,90zł brutto

CENA: 480,00zł netto
590,40zł brutto
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DRZWI LAKIEROWANE

krawędź kant

zawias wkręcany

KLASYK

olcha

Pokój Łazienka Pełne

Konstrukcja:
• Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema polakierowanymi płytami HDF
• felc i przylga oklejone obrzeżem
• wypełnienie stabilizujące - papierowy “plaster miodu”

Szklenie:
• szyba ORNAMENT „kora dębu” 4mm

Okucia:
• dwa zawiasy czopowe wkręcane, cynk srebrny
• zamek w wersji na klucz, łazienkowy lub na wkładkę rozstaw 

72/50 cynk srebrny

Dostępne szerokości:
• „60”, „70”, „80”, „90” - wymiary na stronie 60

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” - dopłata 40zł (netto) / 49,20zł (brutto)

profil ramki PCV

profil listwy PCV

calvados

biały

buk

LAKIERKA

CENA POKÓJ: 
225,00zł netto

276,75zł brutto

CENA ŁAZIENKA: 
205,00zł netto

252,15zł brutto

CENA PEŁNE: 
120,00zł netto

147,60zł brutto
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DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

OLIVIA

MARCUS

Drzwi okleinowane PVC wewnętrzne wejściowe wzmacniane.

Drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki 
schodowej do mieszkania. 
Konstrukcja skrzydła wykonana jest z materiałów drewno- 
pochodnych. Wypełnienie wykonane jest z listew stabilizujących  
oraz styropianu. Płyciny po wykonaniu na nich elementów 
ozdobnych, są oklejane foliami PVC o rysunku drewnopodobnym. 
Wyposażenie standardowe stanowią: 2 zamki trzybolcowe na 
wkładkę patentową, 3 zawiasy czopowe, wizjer szerokokątny,  
3 bolce antywyważeniowe.
Drzwi posiadają aprobatę techniczną: ITB AT-15-6945/2009

Dostępne szerokości:
• „80”, „90”

Opcje za dopłatą:
• skrzydło “100” 

dopłata 100zł (netto) / 123zł (brutto)

Drzwi wzmacniane techniczne przeciwpożarowe EI.

Drzwi wewnętrzne wejściowe wzmacniane przeciwpożarowe 
okleinowane folią finish – komplet (z ościeżnicą).
Drzwi wewnętrzne wejściowe o podwyższonej odporności 
ogniowej klasy EI30. Drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi  
wejściowe z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń 
użyteczności publicznej, hoteli i mieszkań.
Skrzydło obłożono dwiema płytami HDF oklejonymi folią 
finish. Konstrukcja skrzydła wykonana jest z materiałów 
ognioodpornych. Wypełnienie stanowią listwy stabilizujące  
i wełna mineralna.
Integralną częścią drzwi o podwyższonej ognioodporności, jest 
ościeżnica stała 90x43 wraz z uszczelkami i dymoszczelinami.
Drzwi dodatkowo wyposażono w 3 zawiasy czopowe,  
3 bolce antywyważeniowe, zamek górny i zamek dolny. W opcji 
dodatkowej samozamykacze.

Dostępne szerokości:
• „80”, „90”

zamek główny

zamek główny

zamek dodatkowy

zamek dodatkowy

orzech

orzech

olcha

olcha

dąb złoty

wenge

wenge

dąb retro

calvados

biały

CENA: 490,00zł netto / 602,70zł brutto

CENA: 1050,00zł netto / 1291,50zł brutto
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SYSTEMY PRZESUWNE

System naścienny System aluminiowy System szklany 

str. 50    str. 52    str. 53    
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System chowany w ścianę

dąb north

orzech 
rustykalny

master walnut

olcha sonoma

dąb sonoma

TOP-DECORPREIMPREGNAT

dąb szary

złoty dąb

orzech sycylijski

calvados

akacja

orzech lwowski

ciemny dąb

akacja jasna

wenge

orzech

olcha

biały

KOLORYSTYKA SYSTEMÓW PRZESUWNYCH  I OŚCIEŻNIC



50

Rozwiązanie to pozwala na łatwe zamontowanie skrzydła  
w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować 
tradycyjnych rozwiernych drzwi. Skrzydło bądź skrzydła (w 
przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się 
na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu 
drzwiowego.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:
• Prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami 

montażowymi
• Listwa dystansowa
• Karnisz-maskownica w kolorze skrzydła
• Belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie 

podwójnym)

Ceny:
• Pojedynczy: 340,00zł netto / 418,20zł brutto
• Podwójny: 530,00zł netto / 651,90zł brutto

Skrzydła przesuwne:
Do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło 
drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:
• System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”
• System podwójny: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”
W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z niniejszego katalogu 
poza modelami „Calisto”, „Klasyk”, „Oskar”, „Nobel”, „Gremium”, 
„Glass 1”, „Glass 2”, „Glass 3”. W przypadku zastosowania 
drzwi modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia 
wentylacyjnego w skrzydle przesuwnym.

Opcje za dopłatą:
• Pochwyty stalowe owalne lub okrągłe w kolorze złotym lub chromu 

18zł netto / 22,14zł brutto (cena za sztukę). Komplet pochwytów 
do jednego skrzydła przesuwnego składa się z 2 sztuk.

• Zamek hakowy z kompletem pochwytów owalnych lub okrągłych 
w wersji na klucz lub WC w kolorach złotym lub chromu 110zł 
netto / 135,30zł brutto.

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

POCHWYTY

ZAMKI HAKOWE

okrągły
kolor chrom

Z szyldem okrągłym Z szyldem owalnym

okrągły
kolor złoty

owalny
kolor chrom

owalny
kolor złoty
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Pojedynczy lewy Pojedynczy prawy Podwójny
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5
5

skrzydło przesuwne

odbój

ściana ściana

System przesuwny naścienny
bez zabudowy

System przesuwny naścienny
z zabudową

skrzydło przesuwne

odbój

ściana ściana

S

A

B

C

D

Wymiary (szerokość) - system pojedynczy

60 70 80 90

S 644 744 844 944

A 600 700 800 900

B 643 743 843 943

C 680 780 880 980

D 745 845 945 1045

Wymiary (szerokość) - system podwójny

2x60 2x70 2x80 2x90

S 2x644 2x744 2x844 2x944

A 1200 1400 1600 1800

B 1243 1443 1643 1843

C 1280 1480 1680 1880

D 1345 1545 1745 1945

Szerokości systemów przesuwnych naściennych 

SYSTEM POJEDYŃCZY SYSTEM PODWÓJNY

60 70 80 90 2x60 2x70 2x80 2x90

S 644 744 844 944 2X644 2X744 2X844 2X944

E 1682 1682 1982 1982 3332 3332 3996 3996
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SYSTEM PRZESUWNY ALUMINIOWY

Jest to rozwiązanie podobne do zwykłego systemu 
przesuwnego naściennego, jednak tu szyna aluminiowa jest 
jednocześnie dystansem do której bezpośrednio mocujemy 
aluminiowy karnisz z zaślepkami. Prosta konstrukcja i mała 
ilość elementów składowych sprawia, że jest to najprostszy 
w montażu system przesuwny.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:
• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami
• maskownica z zaślepkami bocznymi.

Cena:
• 560,00zł netto / 688,80zł brutto

Skrzydła przesuwne:
Do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło 
drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:
• System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”
• System podwójny: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”
W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z niniejszego 
katalogu poza modelami „Calisto”, „Klasyk”, „Oskar”, 
„Nobel”, „Gremium”, „Glass 1”, „Glass 2”, „Glass 3”. W 
przypadku zastosowania drzwi modułowych nie ma 
możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego w skrzydle 
przesuwnym.

Opcje za dopłatą:
• Pochwyty stalowe owalne lub okrągłe w kolorze złotym 

lub chromu 18zł netto / 22,14 zł brutto (cena za sztukę). 
Komplet pochwytów do jednego skrzydła przesuwnego 
składa się z 2 sztuk.
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SYSTEM PRZESUWNY SZKLANY

System przesuwny o działaniu identycznym jak zwykły 
system przesuwny naścienny, jednak tu skrzydło drzwiowe 
przesuwne zastępuje tafla szkła hartowanego bezpiecznego 
grubości 8mm. Dzięki innowacyjnemu systemowi zacisków 
nie jest konieczne nawiercanie otworów w szkle, aby 
zawiesić taflę.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:
• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami 

montażowymi
• karnisz-maskownica aluminiowa wraz z zaślepkami 

bocznymi
• tafla szklana z nawierconym otworem pod pochwyt
• pochwyt metalowy okrągły srebrny.

Ceny (w zależności od koloru szkła):
• CZARNY: 1680,00zł netto / 2066,40zł brutto
• CZERWONY: 1680,00zł netto / 2066,40zł brutto
• SATYNA: 800,00zł netto / 984,00zł brutto

Opcje za dopłatą:
• Samozamykacz - siłownik montowany wewnątrz 

szyny pozwalający na płynne domykanie skrzydła. 
Dopłata 120zł netto / 147,60 zł brutto.

2
0

2
0 2
0

4
0 2

10
5

15

36,5

satyna

czarny

czerwony

KOLORYSTYKA 
SZKŁA
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SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY

System przesuwny jako konstrukcja aluminiowa do zabudowy płytą 
karton-gips dla drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych 
chowanych w ścianę.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:
• kaseta aluminiowa wraz z elementami montażowymi
• maskownice w kolorze skrzydła przesuwnego.

Ceny:
• Pojedynczy: 1056,90zł netto / 1300zł brutto
• Podwójny: 2120zł netto / 2607,60zł brutto

Skrzydła przesuwne:
Do systemu przesuwnego chowanego w ścianę stosujemy skrzydło 
drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:
• System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”
• System podwójny: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”
W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z niniejszego katalogu 
poza modelami „Calisto”, „Klasyk”, „Oskar”, „Nobel”, „Gremium”, 
„Glass 1”, „Glass 2”, „Glass 3”. W przypadku zastosowania 
drzwi modułowych nie ma możliwości wykonania podcięcia 
wentylacyjnego w skrzydle przesuwnym.

Opcje za dopłatą:
• Pochwyty stalowe owalne lub okrągłe w kolorze złotym lub 

chromu 18zł netto / 22,14zł brutto (cena za sztukę). Komplet 
pochwytów do jednego skrzydła przesuwnego składa się  
z 2 sztuk.

• Zamek hakowy z kompletem pochwytów owalnych lub okrągłych 
w wersji na klucz lub WC w kolorach złotym lub chromu 110zł 
netto / 135,30zł brutto.

SZEROKOŚĆ 
SKRZYDŁA

WYSOKOŚĆ 
SKRZYDŁA C D E F G H H1

60 644

2040

1280 620 604 640 640

2020 2120

70 744 1480 720 704 740 740

80 844 1680 820 804 840 840

90 944 1880 920 904 940 940

2 x 60 644 X 2 2460 620 1190 1220 640

2 x 70 744 X 2 2860 720 1390 1420 740

2 x 80 844 X 2 3260 820 1590 1620 840

2 x 90 944 X 2 3660 920 1790 1820 940

UWAGA: System przewidziany wyłcznie do grubości ściany 125mm
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OŚCIEŻNICA PANELOWA (OP)

Konstrukcja:
Korpus ościeżnicy składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część 
czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski 
kątowe. Powyższe elementy pokryte są folią PREIMPREGNAT lub  
TOP-DECOR (str 49). Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 
20mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości 
od 80mm do 500mm. Każda ościeżnica panelowa ma opcję trzeciego 
zawiasu.

Zastosowanie:
Ościeżnica panelowa (OP) ma zastosowanie do:
• z przykręconymi dwoma zawiasami: wszystkie drzwi wew-

nętrzne przylgowe lakierowane i foliowane oprócz „Calisto”
• z przykręconymi trzema zawiasami: wszystkie drzwi modułowe 

oraz szklane modele „Oskar”, „Nobel” i „Gremium”
• z przykręconymi trzema zawiasami i dodatkową blachą górną: 

drzwi typu „Calisto”
• z przykręconymi dwoma zawiasami Ø15mm i specjalnym 

zaczepem do GLASS 1, GLASS 2, GLASS 3.

Ościeżnica panelowa składa się z:
Kompletu pionowych baz prawych lub lewych (odpowiednio do 
kierunku otwierania drzwi) wraz z elementami maskującymi, 
zawiasów, uszczelki drzwiowej, akcesoriów potrzebnych do 
zmontowania ościeżnicy, belki górnej poziomej przystosowanej do 
szerokości skrzydła drzwiowego wraz z elementami maskującymi. 
Ościeżnica spakowana jest w kartonowe opakowania (belka górna 
pozioma mieści się w osobnym kartonie, podobnie jak panele 
poszerzające wchodzące w skład kompletów powyżej zakresu OP-7).
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Zakresy ościeżnic regulowanych (OP)

CENA PREIMPREGNAT* CENA TOP-DECOR*

SYMBOL ZAKRES IL. PANELI NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

OP-1 80-100 1  200,00 zł  246,00 zł  215,00 zł  264,45 zł 

OP-2 100-120 1  210,00 zł  258,30 zł  225,00 zł  276,75 zł 

OP-3 120-140 1  230,00 zł  282,90 zł  245,00 zł  301,35 zł 

OP-4 140-160 1  240,00 zł  295,20 zł  255,00 zł  313,65 zł 

OP-5 160-180 1  250,00 zł  307,50 zł  265,00 zł  325,95 zł 

OP-6 180-200 1  260,00 zł  319,80 zł  275,00 zł  338,25 zł 

OP-7 200-220 1  270,00 zł  332,10 zł  285,00 zł  350,55 zł 

OP-8 220-240 2  280,00 zł  344,40 zł  295,00 zł  362,85 zł 

OP-9 240-260 2  285,00 zł  350,55 zł  300,00 zł  369,00 zł 

OP-10 260-280 2  295,00 zł  362,85 zł  310,00 zł  381,30 zł 

OP-11 280-300 2  305,00 zł  375,15 zł  320,00 zł  396,60 zł 

OP-12 300-320 2  315,00 zł  387,45 zł  330,00 zł  405,90 zł 

OP-13 320-340 2  325,00 zł  399,75 zł  340,00 zł  418,20 zł 

OP-14 340-360 2  335,00 zł  412,05 zł  350,00 zł  430,50 zł 

OP-15 360-380 3  365,00 zł  448,95 zł  380,00 zł  467,40 zł 

OP-16 380-400 3  395,00 zł  485,85 zł  410,00 zł  504,30 zł 

OP-17 400-420 3  420,00 zł  516,60 zł  435,00 zł  535,05 zł 

OP-18 420-440 3  450,00 zł  553,50 zł  465,00 zł  571,95 zł 

OP-19 440-460 3  500,00 zł  615,00 zł  515,00 zł  633,45 zł 

OP-20 460-480 3  550,00 zł  676,50 zł  565,00 zł  694,95 zł 

OP-21 480-500 3  600,00 zł  738,00 zł  615,00 zł  756,45 zł 

Ościeżnica panelowa (OP)

SKRZYDŁA PODWÓJNE

60 70 80 90 100 2x60 60+70 60+80 60+90 2x70 70+80 70+90 2x80 80+90 2x90

S 644 744 844 944 1044 2x644 644+744 644+844 644+944 2x744 744+844 744+944 2x844 844+944 2x944

A 599 699 799 899 999 1246 1346 1446 1546 1446 1546 1646 1646 1746 1846

B 625 725 825 925 1025 1272 1372 1472 1572 1472 1572 1672 1672 1772 1872

C 643 743 843 943 1043 1290 1390 1490 1590 1490 1590 1690 1690 1790 1890

D** 680 780 880 980 1080 1327 1427 1527 1627 1527 1627 1727 1727 1827 1927

E 745 845 945 1045 1145 1392 1492 1592 1692 1592 1692 1792 1792 1892 1992

*

* sugerowana wysokość otworu w murze

Dopłata za ościeżnicę do drzwi typu Calisto, Glass 1, Glass 2, Glass 3 wynosi +10%
Dopłata za ościeżnicę do skrzydeł podwójnych wynosi +30%
Dopłata za ościeżnicę w wymiarze „100” wynosi +20zł netto / 24,60zł brutto

** sugerowana szerokość otworu w murze

**

7
30

9
ZAKRES MIN

ZAKRES MAX

* kolorystyka na stronie 49
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OŚCIEŻNICA PANELOWA BEZPRZYLGOWA (OPB)

Konstrukcja:
Ościeżnica przystosowana do montaży drzwi bezprzylgowych 
z zawiasami niewidocznymi. Korpus składa się z płyty MDF 
o grubości 22mm. Część czołową (od strony drzwi) i część 
regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Powyższe 
elementy pokryte są folią PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR 
(str. 49) . Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 
20mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o 
grubości od 96mm do 516mm.

Zastosowanie:
Ościeżnica regulowana (OPB) ma zastosowanie do:
• Wszystkich modeli skrzydeł z niniejszego katalogu 

występujących w wersji bezprzylgowej rozwiernej.

Ościeżnica panelowa bezprzylgowa składa się z:
Kompletu pionowych baz prawych lub lewych (odpowiednio do 
kierunku otwierania drzwi) wraz z elementami maskującymi, 
zawiasów niewidocznych, uszczelki drzwiowej, akcesoriów 
potrzebnych do zmontowania ościeżnicy, belki górnej 
poziomej przystosowanej do szerokości skrzydła drzwiowego 
wraz z elementami maskującymi. Ościeżnica spakowana 
jest w kartonowe opakowania (belka górna pozioma mieści 
się w osobnym kartonie, podobnie jak panele poszerzające 
wchodzące w skład kompletów powyżej zakresu OPB-7).

UWAGA!!! 
Do zamontowania ościeżnicy panelowej bezprzylgowej konieczne będzie 
wykonanie dodatkowych ubytków w otworze muru, aby zrobić miejsce dla 
osłonek zawiasów chowanych.
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Wymiary (szerokość) ościeżnic regulowanych (OPB)

60 70 80 90 100

S 618 718 818 918 1018

A 599 699 799 899 999

B 625 725 825 925 1025

C 643 743 843 943 1043

D** 680 780 880 980 1080

E 745 845 945 1045 1145

*

* sugerowana wysokość otworu w murze

Zakresy ościeżnic regulowanych (OPB)

CENA PREIMPREGNAT* CENA TOP-DECOR*

SYMBOL ZAKRES IL. PANELI NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

OPB-1 96-116 1  400,00 zł  492,00 zł  415,00 zł  510,45 zł 

OPB-2 116-136 1  410,00 zł  504,30 zł  425,00 zł  522,75 zł 

OPB-3 136-156 1  430,00 zł  528,90 zł  445,00 zł  547,35 zł 

OPB-4 156-176 1  440,00 zł  541,00 zł  455,00 zł  559,65 zł 

OPB-5 176-196 1  450,00 zł  553,50 zł  465,00 zł  571,95 zł 

OPB-6 196-216 1  460,00 zł  565,80 zł  475,00 zł  584,25 zł 

OPB-7 216-236 1  470,00 zł  578,10 zł  485,00 zł  596,55 zł 

OPB-8 236-256 2  480,00 zł  590,40 zł  495,00 zł  608,85 zł 

OPB-9 256-276 2  485,00 zł  596,55 zł  500,00 zł  615,00 zł 

OPB-10 276-296 2  495,00 zł  608,85 zł  510,00 zł  627,30 zł 

OPB-11 296-316 2  505,00 zł  621,15 zł  520,00 zł  639,60 zł 

OPB-12 316-336 2  515,00 zł  633,45 zł  530,00 zł  651,90 zł 

OPB-13 336-356 2  525,00 zł  645,75 zł  540,00 zł  664,20 zł 

OPB-14 356-376 2  535,00 zł  658,05 zł  550,00 zł  676,50 zł 

OPB-15 376-396 3  565,00 zł  694,95 zł  580,00 zł  713,40 zł 

OPB-16 396-416 3  595,00 zł  731,85 zł  610,00 zł  750,30 zł 

OPB-17 416-436 3  620,00 zł  762,60 zł  635,00 zł  781,05 zł 

OPB-18 436-456 3  650,00 zł  799,50 zł  665,00 zł  817,95 zł 

OPB-19 456-476 3  700,00 zł  861,00 zł  715,00 zł  879,45 zł 

OPB-20 476-496 3  750,00 zł  922,50 zł  765,00 zł  940,95 zł 

OPB-21 496-516 3  800,00 zł  984,00 zł  815,00 zł  1002,45 zł 

* kolorystyka na stronie 49

7
30

9
ZAKRES MIN

ZAKRES MAX

**

Dopłata za ościeżnicę w wymiarze „100” wynosi +20zł netto / 24,60 brutto
** sugerowana szerokość otworu w murze
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TUNEL PANELOWY (TP)

Konstrukcja:
Tunel panelowy jest produktem przeznaczonym do 
ozdobnego zakrycia otworu w murze, lub jako opcja do 
systemu przesuwnego naściennego (str. 50). Produkt 
jest konstrukcyjnie bardzo zbliżony do ościeżnicy 
panelowej, jednak nie posiada on zawiasów, zaczepu 
zamka oraz nafrezowania pod uszczelkę. Korpus składa 
się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową i 
część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. 
Powyższe elementy pokryte są folią PREIMPREGNAT 
lub TOP-DECOR (str.49). Produkt pozwala na zmianę 
szerokości w zakresie 20mm, a różne zakresy pozwalają 
na obsadzenie jej w murze o grubości od 80mm do 
500mm.

Zastosowanie:
Tunel panelowy (TP) ma zastosowanie do:
• samodzielny produkt do zakrycia przejścia w murze
• opcja do systemu przesuwnego naściennego

Tunel panelowy składa się z:
Kompletu pionowych baz wraz z elementami 
maskującymi, akcesoriów potrzebnych do zmonto-
wania tunelu, belki górnej poziomej przystosowanej 
do szerokości otworu w murze wraz z elementami 
maskującymi. Tunel spakowany jest w kartonowe 
opakowania (belka górna pozioma mieści się w osobnym 
kartonie, podobnie jak panele poszerzające wchodzące 
w skład kompletów powyżej zakresu TP-7).
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* sugerowana wysokość otworu w murze

Zakresy tuneli panelowych (TP)

CENA PREIMPREGNAT* CENA TOP-DECOR*

SYMBOL ZAKRES IL. PANELI NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

TP-1 80-100 1  200,00 zł  246,00 zł  215,00 zł  264,45 zł 

TP-2 100-120 1  210,00 zł  258,30 zł  225,00 zł  276,75 zł 

TP-3 120-140 1  230,00 zł  282,90 zł  245,00 zł  301,35 zł 

TP-4 140-160 1  240,00 zł  295,20 zł  255,00 zł  313,65 zł 

TP-5 160-180 1  250,00 zł  307,50 zł  265,00 zł  325,95 zł 

TP-6 180-200 1  260,00 zł  319,80 zł  275,00 zł  338,25 zł 

TP-7 200-220 1  270,00 zł  332,10 zł  285,00 zł  350,55 zł 

TP-8 220-240 2  280,00 zł  344,40 zł  295,00 zł  362,85 zł 

TP-9 240-260 2  285,00 zł  350,55 zł  300,00 zł  369,00 zł 

TP-10 260-280 2  295,00 zł  362,85 zł  310,00 zł  381,30 zł 

TP-11 280-300 2  305,00 zł  375,15 zł  320,00 zł  396,60 zł 

TP-12 300-320 2  315,00 zł  387,45 zł  330,00 zł  405,90 zł 

TP-13 320-340 2  325,00 zł  399,75 zł  340,00 zł  418,20 zł 

TP-14 340-360 2  335,00 zł  412,05 zł  350,00 zł  430,50 zł 

TP-15 360-380 3  365,00 zł  448,95 zł  380,00 zł  467,40 zł 

TP-16 380-400 3  395,00 zł  485,85 zł  410,00 zł  504,30 zł 

TP-17 400-420 3  420,00 zł  516,60 zł  435,00 zł  535,05 zł 

TP-18 420-440 3  450,00 zł  553,50 zł  465,00 zł  571,95 zł 

TP-19 440-460 3  500,00 zł  615,00 zł  515,00 zł  633,45 zł 

TP-20 460-480 3  550,00 zł  676,50 zł  565,00 zł  694,95 zł 

TP-21 480-500 3  600,00 zł  738,00 zł  615,00 zł  756,45 zł 

Tunel panelowy (TP)

60 70 80 90 100 2x60 60+70 60+80 60+90 2x70 70+80 70+90 2x80 80+90 2x90

A 599 699 799 899 999 1246 1346 1446 1546 1446 1546 1646 1646 1746 1846

B 625 725 825 925 1025 1272 1372 1472 1572 1472 1572 1672 1672 1772 1872

C 643 743 843 943 1043 1290 1390 1490 1590 1490 1590 1690 1690 1790 1890

D** 680 780 880 980 1080 1327 1427 1527 1627 1527 1627 1727 1727 1827 1927

E 745 845 945 1045 1145 1392 1492 1592 1692 1592 1692 1792 1792 1892 1992

Dopłata za ościeżnicę w wymiarze „100” i większym wynosi +10% ** sugerowana szerokość otworu w murze

* kolorystyka na stronie 49
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OŚCIEŻNICA REGULOWANA (OR)

Konstrukcja:
Wykonana z litej płyty MDF o grubości 44mm. Element 
regulacyjny stanowi opaska kątowa o zaokrąglonym 
profilu pozwalająca na zmianę szerokości w zakresie 
30mm. Produkt pozwala na zastosowanie w murach  
o grubości od 75mm do 315mm. Elementem maskującym 
od czoła ościeżnicy jest opaska półokrągła. Powyższe 
elementy pokryte są folią PREIMPREGNAT lub  
TOP-DECOR. 
Występuje zarówno w wersji 2 jak i 3-zawiasowej.

Zastosowanie:
Ościeżnica regulowana (OR) ma zastosowanie do:
• system dwuzawiasowy z zawiasami wkręcanymi  

i kontrowanymi wkrętem: wszystkie drzwi wewnętrzne 
przylgowe lakierowane i foliowane oprócz „Calisto”

• system trzyzawiasowy z zawiasami zabezpieczonymi 
bolcem i wkręcanych śrubą: wszystkie drzwi modułowe 
oraz szklane modele „Oskar”, „Nobel” i „Gremium”.

• system trzyzawiasowy z zawiasami zabezpieczonymi 
bolcem i wkręcanych śrubą i dodatkową blachą górną: 
drzwi typu „Calisto”

Ościeżnica regulowana składa się z:
Kompletu pionowych baz prawych lub lewych (odpo-
wiednio do kierunku otwierania drzwi) wraz z pasującymi 
do  nich opaskami: kątową i półokrągłą, zawiasów, uszczelki 
drzwiowej, akcesoriów potrzebnych do zmontowania 
ościeżnicy, belki górnej poziomej przystosowanej do 
szerokości skrzydła drzwiowego wraz z pasującymi do niej 
opaskami: kątową i półokrągłą. Ościeżnica spakowana jest 
w kartonowe opakowania (belka górna pozioma wraz z jej 
opaskami mieści się w osobnym kartonie).
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*

* sugerowana wysokość otworu w murze

Ościeżnica regulowana (OR)

SKRZYDŁA PODWÓJNE

60 70 80 90 100 2x60 60+70 60+80 60+90 2x70 70+80 70+90 2x80 80+90 2x90

S 644 744 844 944 1044 2x644 644+744 644+844 644+944 2x744 744+844 744+944 2x844 844+944 2x944

A 597 697 797 897 997 1244 1344 1444 1544 1444 1544 1644 1644 1744 1844

B 625 725 825 925 1025 1272 1372 1472 1572 1472 1572 1672 1672 1772 1872

C 685 785 885 985 1085 1332 1432 1532 1632 1532 1632 1732 1732 1832 1932

D** 715 815 915 1015 1115 1362 1462 1562 1662 1562 1662 1762 1762 1862 1962

E 761 861 961 1061 1161 1408 1508 1608 1708 1608 1708 1808 1808 1908 2008

F 793 893 993 1093 1193 1440 1540 1640 1740 1640 1740 1840 1840 1940 2040

Zakresy ościeżnic regulowanych (OR)

SYMBOL ZAKRES NETTO BRUTTO

OR-1 75-105  215,00 zł  264,45 zł 

OR-2 105-140  232,00 zł  285,36 zł 

OR-3 140-175  260,00 zł  319,80 zł 

OR-4 175-210  274,00 zł  337,02 zł 

OR-5 210-245  289,00 zł  355,47 zł 

OR-6 245-280  319,00 zł  392,37 zł 

OR-7 280-315  350,00 zł  430,50 zł 

Dopłata za ościeżnicę do drzwi typu Calisto, Glass 1, Glass 2, Glass 3 wynosi +10%
Dopłata za ościeżnicę do skrzydeł podwójnych wynosi +30%
Dopłata za ościeżnicę w wymiarze „100” wynosi +20zł netto / 24,60zł brutto

** sugerowana szerokość otworu w murze

ZAKRES MIN

ZAKRES MAX

**
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OŚCIEŻNICA STAŁA SOFT

Konstrukcja:
Ościeżnica jest wykonana z litej płyty MDF o grubości 44mm 
i pokryta folią PREIMPREGNAT lub TOP-DECOR (str. 49). 
Posiada stałą szerokość 90mm.
Występuje zarówno w wersji 2 jak i 3 zawiasowej. Do ościeżnicy 
można zastosować o paski maskujące i ćwierćwałki.

Zastosowanie:
Ościeżnica stała ma zastosowanie do:
• system dwuzawiasowy z zawiasami wkręcanymi i kon-

trowanymi wkrętem : wszystkie drzwi wewnętrzne 
przylgowe lakierowane i foliowane oprócz „Calisto”

• system trzyzawiasowy z zawiasami zabezpieczonymi 
bolcem i wkręcanych śrubą: wszystkie drzwi 
modułowe oraz szklane modele „Oskar”, „Nobel”  
i „Gremium”

• system trzyzawiasowy z zawiasami zabezpieczonymi 
bolcem i wkręcanych śrubą i dodatkową blachą górną: 
drzwi typu „Calisto”

Ościeżnica składa się z:
Kompletu pionowych baz prawych lub lewych (odpowiednio 
do kierunku otwierania drzwi), zawiasów, uszczelki drzwiowej, 
akcesoriów potrzebnych do zmontowania ościeżnicy, belki 
górnej poziomej przystosowanej do szerokości skrzydła 
drzwiowego. Ościeżnica spakowana jest w kartonowe 
opakowania (belka górna pozioma mieści się w osobnym 
kartonie).
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Ceny elementów ościeżnic stałych

NETTO BRUTTO

baza  97,00 zł  119,31 zł 

belka górna "60"-"90"  31,00 zł  38,13 zł 

opaska płaska  35,00 zł  43,05 zł 

ćwierćwałek 20,00 zł  24,60 zł 

Ościeżnica stała soft
SKRZYDŁA PODWÓJNE

60 70 80 90 100 2x60 60+70 60+80 60+90 2x70 70+80 70+90 2x80 80+90 2x90

S 644 744 844 944 1044 2x644 644+744 644+844 644+944 2x744 744+844 744+944 2x844 844+944 2x944

A 597 697 797 897 997 1244 1344 1444 1544 1444 1544 1644 1644 1744 1844

B 625 725 825 925 1025 1272 1372 1472 1572 1472 1572 1672 1672 1772 1872

C 685 785 885 985 1085 1332 1432 1532 1632 1532 1632 1732 1732 1832 1932

D** 715 815 915 1015 1115 1362 1462 1562 1662 1562 1662 1762 1762 1862 1962

Dopłata za ościeżnicę do drzwi typu Calisto, Glass 1, Glass 2, Glass 3 wynosi +10%
Dopłata za ościeżnicę do skrzydeł podwójnych wynosi +30%
Dopłata za ościeżnicę w wymiarze „100” wynosi +20zł netto / 24,60zł brutto

** sugerowana szerokość otworu w murze

*

* sugerowana wysokość otworu w murze

ćwierćwałek opaska płaska

20

10

PRZEKRÓJ
ĆWIERĆWAŁKA

60

8

PRZEKRÓJ
OPASKI
MASKUJĄCEJ

ELEMENTY MASKUJĄCE (OPCJA)

**
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INFORMACJE TECHNICZNE
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SKRZYDŁO PRZYLGOWE SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

WYMIAROWANIE

SKRZYDŁO SZKLANE SKRZYDŁO PRZESUWNE SZKLANE

SKRZYDŁO PRZESUWNE

PODCIĘCIE SKRZYDEŁ 
PRZESUWNYCH

Szerokości skrzydeł

ROZMIAR S SW

"60" 644 618

"70" 744 718

"80" 844 818

"90" 944 918
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RODZAJE WYPEŁNIEŃ

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

KIERUNKI DRZWI

Płyta wiórowa otworowaPłyta LDF o zmniejszonej gęstościPapierowy „plaster miodu”

skrzydło prawe skrzydło lewe

W drzwiach dwuskrzydłowych możemy wykorzystać dowolne modele 
skrzydeł z niniejszego katalogu oprócz Glass 1, Glass 2, Glass 3, Calisto, 
Olivia, Marcus. Możliwe jest dowolne zastosowanie kombinacji skrzydeł 
„60”, „70”, „80”, „90”. 
Skrzydło czynne jest standardowym skrzydłem rozwiernym, natomiast 
skrzydło bierne posiada zamontowaną w felcu listwę przymykową 
zawierającą zasuwy i zaczep zamka.

Na cenę drzwi dwuskrzydłowych składa się cena każdego skrzydła + cena 
listwy przymykowej (80 zł netto / 98,40 brutto).
Cena ościeżnicy stałej, regulowanej i panelowej do drzwi dwuskrzydłowych 
jest o 30 % wyższa. 

Informacje o wymiarach ościeżnic dwuskrzydłowych  znajdziesz na stronach: 
55, 58, 59.

zasuwa w listwie
przymykowej

skrzydło czynneskrzydło bierne

listwa przymykowa

skrzydło czynne skrzydło bierne

listwa przymykowa

skrzydła podwójne prawe skrzydła podwójne lewe
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AKCESORIA
KLAMKI GAMET

Cennik klamek GAMET

1 2 2 3 4 5 6

7

12 12 13 14 14 15

8 9 10 11

Nr Nazwa           
Cena netto 

(PLN)
Cena brutto

(PLN)

1 KLAMKA VERSA DH-02 (SZYLD DZIELONY) 59,00 72,57

2 KLAMKA VERSA DH-02 (SZYLD DŁUGI NA KLUCZ, WKŁADKĘ) 69,00 84,87

3 KLAMKA VERSA DH-02 (SZYLD DŁUGI NA WC) 74,00 91,02

4 KLAMKA HYDRA DH-14 (SZYLD DZIELONY KWADRAT-KOLOR 06/07/AB) 60,00 73,80

5 KLAMKA HYDRA DH-14 (SZYLD DŁUGI NA KLUCZ,WKŁADKĘ) 71,00 87,33

6 KLAMKA HYDRA DH-14 (SZYLD DŁUGI WC) 76,00 93,48

7 KLAMKA IMPERA DH-04 (SZYLD DZIELONY) 61,00 75,03

8 KLAMKA ARCUS DH-08 (SZYLD DZIELONY) 59,00 72,57

9 KLAMKA LIBRA DH-11 (SZYLD DZIELONY KWADRAT-KOLOR 06/07/AB) 60,00 73,80

10 KLAMKA LACRIMA DH-16 (SZYLD DZIELONY) 52,00 63,96

11 KLAMKA FUTURE DH-17 (SZYLD DZIELONY) 49,00 60,27

12 SZYLD OKRĄGŁY PLT-25 (KLUCZ, WKŁADKA) 20,00 24,60

13 SZYLD OKRĄGŁY PLT-25 (WC) 27,00 33,21

14 SZYLD KWADRATOWY PLT-25- (KLUCZ,WKŁADKA) 24,00 29,52

15 SZYLD KWADRATOWY PLT-25- (WC) 32,00 39,36
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KLAMKI ALUBRASS

Cennik klamek ALUBRASS

1

10

2

10

3  

11
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Nr Nazwa           
Cena netto 

(PLN)
Cena brutto

(PLN)

1 KLAMKA BRAVO (SZYLD DZIELONY) 48,00 59,04

2 KLAMKA SILVIA (SZYLD DZIELONY) 51,00 62,73

3 KLAMKA NORMA (SZYLD DZIELONY) 65,00 79,95

4 KLAMKA CARO (SZYLD DZIELONY) 65,00 79,95

5 KLAMKA DORA (SZYLD DZIELONY) 57,00 70,11

6 KLAMKA DAJANA (SZYLD DZIELONY) 38,00 46,74

7 KLAMKA IGA (SZYLD DZIELONY) 36,00 44,28

8 KLAMKA IGA (SZYLD DŁUGI KLUCZ,WKŁADKA) 38,00 46,74

9 KLAMKA TORINO (SZYLD DŁUGI KLUCZ,WKŁADKA) 38,00 46,74

10 SZYLD OKRĄGŁY (KLUCZ,WKŁADKA) 18,00 22,14

11 SZYLD OKRĄGŁY ( WC ) 25,00 30,75

12 SZYLD KWADRATOWY (KLUCZ,WKŁADKA) 22,00 27,06

13 SZYLD KWADRATOWY ( WC ) 29,00 35,67

9 98 8



ZASTRZEŻENIA!
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.

Próbniki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu.  
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI - DORADCY

Zachodnio-pomorskie
Pomorskie

Kujawsko-pomorskie
Wielkopolskie

Lubuskie

Warmińsko-mazurskie
Podlaskie

Mazowieckie
Łódzkie

Świętokrzyskie
Lubelskie

Podkarpackie
Małopolskie

Śląskie
Opolskie

Dolnośląskie

PerfectDoor Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów
Tel: 41-261-15-77 lub 41-271-37-96, Fax: 41-261-15-53

perfectdoor@perfectdoor.pl
www.perfectdoor.pl

Tel. 515-268-404

Tel. 512-228-745

PARTNER HANDLOWY


