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FABRYKA DRZWI



1951,-/2399,73
F - 2

frezja

F - 3 F - 4
2113,-/2598,99

Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 72 mm wykonane z drewna klejonego 
warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego 
skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm 
i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki 
wodoodpornej frezowanej ozdobnie.

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie: 
- F-2 - szyba antisol wypukła;
- F-3, F-4, F-17, F-18, F-21,  - szyba antisol płaska;
- F-1 - witraż
- F-12, F-13, F-14, F-15, F-16, F-19, F-20 - szyba piaskowana;
Rozmiar: „90”, „100”

 EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

uszczelka

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

drewno klejone 
warstwowo

wypełnienie
termoizolacyjne 

o grubości 50 mm

sklejka frezowana 
ozdobnie

rama 
metalowa

złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa
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NOWOŚĆ

F - 1
1951,-/2399,73

2032,-/2499,36
F - 15 F - 16

1951,-/2399,73
F - 17

2032-/2499,36

F - 14

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

przymyk
antywyważeniowy

okleina mahoniowa

ciemny 
mahoń

jasny 
mahoń

iiiiciemciemny jjjjjasnjasny biały

biały

F - 18
2032,-/2499,36

F - 19
2113,-/2598,99

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

F - 12
2032,-/2499,36

F - 13
1951,-/2399,73

NOWOŚĆ

F - 20
2113,-/2598,99

F - 21
2032,-/2499,36

2113,-/2598,99

NOWOŚĆ

2113,-/2598,99

kolorystyka 

Drzwi zewnętrzne:



złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa

aLPINA
Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 80 mm wykonane z drewna klejonego 
warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie 
całego skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 
50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki 
wodoodpornej i okleinowanej płyty wodoodpornej.

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie: 
- A-3, A-5 - szyba antisol wypukła;
- A-6 - szyba antisol płaska; 
- A-1, A-2, A-4 - szyba piaskowana;

Rozmiar: „90”, „100”, 

 EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

NOWOŚĆ

uszczelka

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

drewno klejone 
warstwowo

wypełnienie
termoizolacyjne 

o grubości 50 mm

poszycie skrzydła

rama 
metalowa

przymyk
antywyważeniowy

okleina mahoniowa

ciemny 
mahoń

jasny
mahoń

iiiiciemciemny jjjjjasnjasny biały

białybiały
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A - 1
2195,-/2699,85

A - 3
2032,-/2499,36

A - 4
2113,-/2598,99

A - 5
2032,-/2499,36

A - 6
2195,-/2699,85

kolorystyka 

Drzwi zewnętrzne:

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ



4

silesia

złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa

okleina mahoniowa

ciemny 
mahoń

jasny
mahoń

kolorystyka 

y
mahoń

j y
mahoń

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 80 mm wykonane z drewna klejonego 
warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie 
całego skrzydła, z wypełnieniem termoizolacyjnym 
o grubości 50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła 
wykonanym ze sklejki wodoodpornej w układzie ramiaki, 
płyciny. 

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie:
- S-11 - szyba antisol wypukła;
- S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 - szyba reflex płaska; 
- S-1, S-2, S-9, S-10 - szyba piaskowana;

Rozmiar: „90”, „100”, 

 EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

uszczelka

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

drewno klejone 
warstwowo

wypełnienie
termoizolacyjne 

o grubości 50 mm

poszycie wykonane ze 
sklejki wodoodpornej

rama 
metalowa

przymyk
antywyważeniowy

iiiciemny jjjjasny biały

biały

S - 1 S - 2 S - 3 S - 4

S - 5 S - 6 S - 7 S - 8 S - 9

2439,-/2999,972357,-/2899,11 2357,-/2899,11 2276,-/2799,48

2357,-/2899,11 2276,-/2799,48 2357,-/2899,11 2276,-/2799,48 2357,-/2899,11
S - 10

2439,-/2999,97
S - 11

2276,-/2799,48

Drzwi zewnętrzne:

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ



złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa

okleina mahoniowa

kolorystyka

Intarsio +

I - 1
2439,-/2999,97

I - 2
2439,-/2999,97

I - 3
2439,-/2999,97

I - 4
2439,-/2999,97

Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 80 mm wykonane z drewna klejonego 
warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego 
skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm 
i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki 
wodoodpornej i okleinowanej płyty wodoodpornej z naklejonymi 
aplikacjami ze stali nierdzewnej w wystroju jednostronnym.

• Wystrój dwustronny dopłata 244 zł netto.

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie:  
- I-1, I-2, I-3, - szyba piaskowana;
- I-4, I-5 - szyba reflex płaska; 

Rozmiar: „90”, „100”, 

 EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

uszczelka

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

drewno klejone 
warstwowo

wypełnienie
termoizolacyjne 

o grubości 50 mm

poszycie skrzydła

rama 
metalowa

przymyk
antywyważeniowy

ciemny 
mahoń

jasny
mahoń

iiiiciemciemnyny jjjjjasnjasnyy biały

biały

I - 5
2439,-/2999,97

5

Drzwi zewnętrzne:

NOWOŚĆ



złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa:
kolorystyka

Beskid

s:1869,-/2298,87
d:2195,-/2699,85

s:1788,-/2199,24
d:2113,-/2598,99

s:1951,-/2399,73
d:2276,-/2799,48

s:1951,-/2399,73
d:2276,-/2799,48

s:2032,-/2499,36
d:2357,-/2899,11

s:2032,-/2499,36
d:2357,-/2899,11

s:1788,-/2199,24
d:2113,-/2598,99

s:1869,-/2298,87
d:2195,-/2699,85

s:1869,-/2298,87
d:2195,-/2699,85

s:1951,-/2399,73
d:2276,-/2799,48

s:2032,-/2499,36
d:2357,-/2899,11

ramiak klejony 
warstwowo

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

panel termoizolacyjny frezowany 
ozdobnie o grubości 38 mm

Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 68 mm wykonane z drewna klejonego 
warstwowo, obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną. 
Wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel frezowany 
ozdobnie.

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie: 
B-3S, B-4S, B-9S, B-11S, B-13S - szyba antisol wypukła; 
B-1S, B-10S, B-15S, - szyba reflex płaska; 
B-2S, B-8S - szyba w klasie P3 antisol ze szprosem 
międzyszybowym;

Rozmiar: „90”, „100”, 
Drzwi: B-1S, B-2S, B-8, B-8S, B-9, B-9S, B-10S, B-11S, B-13S, 
B-15S można wykonać w rozmiarze „80” za 20% dopłatą.

 EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

B - 13S B - 15SB - 9 B - 9S B - 10S B - 11S

B - 1S B - 2S B - 3S B - 4S B - 8 B - 8S

teak rustikal afromosia nussbaum biały

biały

okleina sosnowa:

uszczelka

przymyk
antywyważeniowy
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s:1869,-/2298,87
d:2195,-/2699,85

Drzwi zewnętrzne:



PŁ - 9

s:2113,-/2598,99
d:2926,-/3598,98

s:2276,-/2799,48
d:3089,-/3799,47

s:2113,-/2598,99
d:2926,-/3598,98

s:2195,-/2699,85
d:3008,-/3699,84

s:2195,-/2699,85
d:3008,-/3699,84

s:2113,-/2598,99
d:2926,-/3598,98

s:2276,-/2799,48
d:3089,-/3799,47

s:2276,-/2799,48
d:3089,-/3799,47

s:2113,-/2598,99
d:2926,-/3598,98

s:2357,-/2899,11
d:3170,-/3899,10

s:2276,-/2799,48
d:3089,-/3799,47

s:2357,-/2899,11
d:3170,-/3899,10

s:2357,-/2899,11
d:3170,-/3899,10

s:2439,-/2999,97
d:3250,-/3997,50

s:2600,-/3198,00
d:3410,-/4194,30

zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

ramiak klejony 
warstwowo

wypełnienie
termoizolacyjne 

o grubości 30 mm

płyciny

wypełnienie
termoizolacyjne

Konstrukcja:
• Skrzydło o grubości 68 mm wykonane z ramy 
konstrukcyjnej z drewna klejonego warstwowo, obłogowanego 
i oklejonego naturalną okleiną.
Wypełnienie ramy stanowią płyciny oklejone naturalną okleiną 
i ocieplane płytami termoizolacyjnymi.

• Ościeżnica; wykonana z drewna klejonego warstwowo 
i okleinowanego naturalną okleiną. 

• Próg ościeżnicy; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie: PŁ-8/4S, PŁ-8/8S, PŁ-9/1S, PŁ-12/4S, PŁ-10, 
PŁ-10/1S, PŁ-10/2S, PŁ-10/3S, PŁ-10/6S - szyba antisol wypukła;
PŁ-4 - szyba reflex płaska; 
PŁ-2/1S, PŁ-13/1S - szyba w klasie P3 antisol ze szprosem 
międzyszybowym;

Rozmiar: „90”, „100”, 
Drzwi PŁ-2, PŁ-2/1S, PŁ-13/1S nie występują w rozmiarze „100”
Drzwi: PŁ-2,PŁ-2/1S, PŁ-13/1S, PŁ-4, PŁ-5, PŁ-8 można wykonać 
w rozmiarze „80” za 20% dopłatą

 PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8

Wisła

PŁ - 10/6SPŁ - 10/1S PŁ - 10/2S PŁ - 10/3SPŁ - 9/1S PŁ - 10

PŁ - 4 PŁ - 5 PŁ - 12/4SPŁ - 8/8SPŁ - 8/4SPŁ - 8PŁ - 2/1SPŁ - 2

s:2276,-/2799,48
d:3089,-/3799,47

PŁ - 13/1S

złoty dąb rustikal afromosia nussbaum

okleina dębowa:
kolorystyka

teak rustikal afromosia nussbaum biały

biały

okleina sosnowa:

uszczelka

przymyk
antywyważeniowy

7

Drzwi zewnętrzne:



D-1
s:1300,-/1599,00
d:1544,-/1899,12

D-2 D-4 D-3 D-5
s:1219,-/1499,37
d:1463,-/1799,49

s:1138,-/1399,74
d:1382,-/1699,86

dostawki - Wisła

dostawki - Beskid

8

dostawki - Alpina, Silesia, Intarsio+

dostawki - Frezja

Ceny netto/brutto w PLN.

s:650,-/799,50
d:813,-/999,99

s:730,-/897,90
d:894,-/1099,62

s:813,-/999,99
d:975,-/1199,25

NB1

NB2

NB3

naświetla - Beskid

Ceny netto/brutto w PLN.

570,-/701,10

650,-/799,50

730,-/897,90

NS1

NS2

NS3

naświetla - Alpina, Silesia, Intarsio+

Ceny netto/brutto w PLN.

487,-/599,01

570,-/701,10

650,-/799,50

NF1

NF2

NF3

naświetla - Frezja

DB-2 DB-4 DB-3 DB-5
s:1219,-/1499,37
d:1463,-/1799,49

s:1138,-/1399,74
d:1382,-/1699,86

DS-1 DS-2 DS-4DS-3

DF-2 DF-4DF-1

Naświetla i dostawki do drzwi zewnętrznych

s: okleina sosnowa, d: okleina dębowa

Ceny netto/brutto w PLN.

s:650,-/799,50
d:813,-/999,99

s:730,-/897,90
d:894,-/1099,62

s:813,-/999,99
d:975,-/1199,25

N1

N2

N3

naświetla - Wisła

s: okleina sosnowa, d: okleina dębowa

1138,-/1399,74 975,-/1199,25 1138,-/1399,741138,-/1399,74

1056,-/1298,88 1056,-/1298,88975,-/1199,25 894,-/1099,62

DF-3



drzwi zewnętrzne - Informacje techniczne

Wymiar drzwi z przymykiem antywyważeniowym (mm)

Rozmiar S Sz So H Hz Ho

„90” 938 1000 1030 2032 2070 2090

„100” 1038 1100 1130 2032 2070 2090

Objaśnienia:
S - szerokość skrzydła drzwiowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze
H - wysokość skrzydła drzwiowego
Hz - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze

zmniejszenie z wysokości do 5 cm dopłata 10 %

zmniejszenie z wysokości powyżej 5 cm - jedynie drzwi serii Wisła i Beskid dopłata 20 %

malowanie według palety RAL  - drzwi zewnętrzne dopłata 220 zł netto

malowanie według palety RAL - dostawki i naświetla dopłata 110 zł netto

montaż zamka wielopunktowego klasy C dopłata 327 zł netto

montaż listwy nadprogowej dopłata 24 zł netto

wystrój dwustronny - modele serii Intarsio+ dopłata 244 zł netto

Wymiar naświetli 
górnych (mm)

„90” „100”

Sz Hz Sz Hz

N1 1000 380 1100 380

N2 1380 380 1480 380

N3 1760 380 1860 380

Wymiary dostawek 
bocznych (mm)

Sz Hz

380 2070

Opcje dodatkowe:

W przypadku zmiany wymiarów dostawek bocznych 
i naświetli górnych istnieje możliwość zastosowania 
tylko wkładów szybowych ze szkłem płaskim.

Wymiary drzwi, dostawek, naświetli:

• przymyk antywyważeniowy

Wyposażenie w ceniE drzwi zewnętrznych:

UWAGA: 

Drzwi zewnętrzne oraz dostawki i naświetla, należy obligatoryjnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, 
poprzez zastosowanie zadaszenia.

• 3 szt. zawiasów czopowych z możliwością regulacji 
w trzech płaszczyznach za pomocą klucza imbusowego
„2,5” i „5”

1. Zwolnienie wkręta blokującego zawias 
2. Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy
3. Regulacja skrzydła w pionie
4. Regulacja skrzydła w poziomie

• regulowany zaczep zamkowy

• aluminiowy próg z uszczelką

• zamek o rozstawie 72 mm oraz 
dodatkowy zamek górny dostosowane 
pod wkładkę asymetryczną:
40x50 (Wisła, Beskid),
40x55 (Frezja),
40x65 (Silesia, Alpina, Intarsio+)

• uszczelka na obwodzie skrzydła 
i ościeżnicy

9

•
w
„

1
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3
4

regulacja zaczepu

•

regula

Zmiana wymiarów dostawek i naświetli - dopłata 20%



S-10 S-8 S-6 S-4 P-8 P-1P-2

Ly
o

n

P-2P-8S-4 P-1S-6S-8S-10

h
a

m
b
u

r
g

klasyczne

Konstrukcja:
Rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, 
obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną, z zastosowaniem 
płycin z płyty mdf oklejonych naturalną okleiną. 

Standard wykonania:
• przylgowe
• jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
• przesuwne, zabudowane w ścianę
• z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)
• stała prosta lub owalna
• regulowana K&P System lub regulowana DIN

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

Akcesoria w cenie skrzydła:
• zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
• dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
• trzy zawiasy („90”)
• szyba do wyboru szynszyl brąz lub satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008

Wykończenie powierzchni:
• ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały

10

skrzydło pełne:

730,-/897,90

skrzydło szklone:

813,-/999,99
ceny netto / brutto w PLN

profil nafrezowania

drzwi wewnątrzlokalowe



S-10 S-8 S-6 S-4

P-1

D-1 D-2 D-3 D-4

P-2K-1 K-2 K-3 K-4

E
d

y
n

b
u

r
g

S-3 D-1 D-2S-2 S-1 P-3 D-3

t
o

sc
a
n

ia

S-3 S-2 S-1 P-3

f
lo

r
e
n

c
ja

S-3 S-2 S-1 P-3

E
d

y
n

b
u

r
g

N
a
r

w
ik

S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 P-5

k
o

p
e
n

h
a
g

a

S-4 S-3 S-2 S-1 P-4

m
a
lt

a

11

P-8



okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

New classic

S-10 S-8 S-6 S-4 P-1 P-2

a
m

a
r

e
t

t
o

Konstrukcja:
Rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, 
obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną, z zastosowaniem 
płycin z płyty mdf oklejonych naturalną okleiną. 

Standard wykonania:
• bezprzylgowe
• jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
• z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)
• regulowana K&P System lub regulowana DIN

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

Akcesoria w cenie skrzydła:
• zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm (klucz, wkładka lub WC)
• dwa zawiasy chowane
• szyba satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008

Wykończenie powierzchni:
• ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

biały biały

12

skrzydło pełne:

1056,-/1298,88

skrzydło szklone:

1138,-/1399,74

profil nafrezowania

ceny netto / brutto w PLN

drzwi wewnątrzlokalowe

NOWOŚĆ

P-8
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NOWOŚĆ



A-0 A-1 A-2 A-3 A-4

A
LF

A
future

M-1 M-2 M-3

O
M

E
G

A

dąb venge

okleina modyfikowana:  

Konstrukcja:
Ramiaki z drewna klejonego warstwowo, obłogowane i oklejone 
okleiną naturalną lub modyfikowaną, poprzeczki z płyty mdf
oklejone  okleiną naturalną lub modyfikowaną. 

Standard wykonania:
• przylgowe
• jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
• przesuwne, zabudowane w ścianę
• z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)
• stała prosta
• regulowana DIN

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

Akcesoria w cenie skrzydła:
• zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
• dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
• trzy zawiasy  („90”)
• szyba satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008

Wykończenie powierzchni:
• ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

B-1 B-2 B-3 B-4

B
E
T
A

K-1 K-2 K-3

K
A
P
P
A

okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały
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skrzydło drzwiowe:

813,-/999,99
ceny netto / brutto w PLN

drzwi wewnątrzlokalowe
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K-0 A-0 P-5P-1 P-2 P-4
487,-/599,01 487,-/599,01 730,-/897,90 730,-/897,90813,-/999,99

modernistyczne

* Modern K-2, K-3, K-4 nie występuje w rozmiarze „60”

A-1
894,-/1099,62

K-2* K-3* K-4*
813,-/999,99894,-/1099,62 894,-/1099,62

K-1Z-2 Z-3Z-1
894,-/1099,62894,-/1099,62 894,-/1099,62 894,-/1099,62

Konstrukcja:
Rama z drewna klejonego wypełniona płytą wiórową otworową 
oklejona płytą hdf i okleiną naturalną lub modyfikowaną. 
Ramiaki z drewna klejonego warstwowo, obłogowane i oklejone 
okleiną naturalną lub modyfikowaną.

Standard wykonania:
• przylgowe
• jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
• przesuwne, zabudowane w ścianę
• z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)
• stała prosta
• regulowana DIN

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

Akcesoria w cenie skrzydła:
• zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
• dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
• trzy zawiasy („90”)
• Z1, Z2, Z3 - szyba satyna biała
• K2, K3, K1, A1 - szyba hartowana 8 mm - satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-4368/2006

Wykończenie powierzchni:
• ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

Modern opcja z bulajem:
• dopłata do ceny podstawowej skrzydła drzwiowego 

470 zł netto
• bulaj można zastosować we wzorach: 
A-0 („70”, „80”, „90”), K-0 („80”, „90”), P-1, P-2

dąb venge

okleina modyfikowana:  

813,-/999,99
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okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały

drzwi wewnątrzlokalowe



Drzwi bezprzylgowe

Zawiasy chowane

Skrzydła wewnątrzlokalowe kolekcji New Classic 
są wykonywane w opcji bezprzylgowej z zawiasami 
chowanymi i zamkiem magnetycznym.

ZABUDOWA RETRO DO WZORÓW KLASYCZNYCH I NEW CLASSIC

Komplet składa się z tzw. korony oraz ozdobnych 
listew. Całość stanowi moduł, który nadaje wnętrzom 
odpowiedni klimat stylu retro.

cena netto/brutto w PLN

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

325,-/399,75 406,-/499,38

Cena zabudowy na jedną stronę:

Zabudowę retro można zastosować do ościeżnicy 
regulowanej DIN, zabudowy muru i ościeżnicy stałej. 

17

Zamek magnetyczny



SYSTEM Przesuwny 
NAŚCIENNY

System jednoskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:
• skrzydło drzwiowe*
• zabudowę muru z wbudowaną belką odbojnikową, 
zawierającą uszczelkę*
• maskownicę
• szynę z wózkami jezdnymi
• element prowadzący skrzydło przy podłodze

System dwuskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:
• skrzydła drzwiowe*
• zabudowę muru*
• maskownicę
• szynę z wózkami jezdnymi
• elementy prowadzące skrzydła przy podłodze
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okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały

Wymiar skrzydeł drzwiowych i otworów w murze 
do drzwi przesuwnych bez zabudowy muru (mm)

Rozmiar S So H=Ho

„60” 642 620 2030

„70” 742 720 2030

„80” 842 820 2030

„90” 942 920 2030

„60”+”60” 1284 1240 2030

„70”+”70” 1484 1440 2030

„80”+”80” 1684 1640 2030

„90”+”90” 1884 1840 2030

325,-/399,75

406,-/499,38

ceny netto / brutto w PLN

ceny netto / brutto w PLN

dąb venge

okleina modyfikowana:  

maskownica

belka 
odbojnikowa

zabudowa muru

*cena nie obejmuje skrzydła i zabudowy muru

*cena nie obejmuje skrzydeł i zabudowy muru

uszczelka
S - szerokość skrzydła drzwiowego
So - szerokość otworu w murze
H=Ho - wysokość skrzydła i otworu w murze



SYSTEM przesuwny
CHOWANY W ŚCIANĘ

System jednoskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:
• skrzydło drzwiowe*
• kasetę (system aluminiowy do płyt gipsowo kartonowych)
• szynę z wózkami jezdnymi
• listwy zabudowujące kasetę
• element prowadzący skrzydło przy podłodze

szerokość 
skrzydła

wysokość 
skrzydła C D E F G

Wysokość 
światła 

przejścia

Wysokość 
całkowita 

kasety

So (mm) Ho (mm) (mm) H (mm) H1 (mm)

„60”

2030

1280 640 580 620 645 2020 2120

„70” 1480 740 680 720 745 2020 2120

„80” 1680 840 780 820 845 2020 2120

„90” 1880 940 880 920 945 2020 2120

C - całkowia szerokość kasety
D - szerokość kieszeni kasety
E - szerokość światła przejścia
F - szerokość światła przejścia bez ościeżnicy
G - głębokość kieszeni kasety razem z listwami 
ościeżnicowymi

So

Ho

Informacje techniczne drzwi przesuwne - 
system chowany w ścianę
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System dwuskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:
• skrzydła drzwiowe*
• kasetę (system aluminiowy do płyt gipsowo kartonowych)
• szynę z wózkami jezdnymi
• listwy zabudowujące kasetę
• elementy prowadzące skrzydła przy podłodze

975,-/1199,25

1707,-/2099,61

ceny netto / brutto w PLN

ceny netto / brutto w PLN

okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały

dąb venge

okleina modyfikowana:  

*cena nie obejmuje skrzydła

*cena nie obejmuje skrzydeł



ościeżnica
regulowana

zakres grubości 
muru w mm

ościeżnica reg. DIN

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

A 75-100 359,-/441,57 539,-/662,97

B 101-120 374,-/460,02 559,-/687,57

C 121-140 389,-/478,47 579,-/712,17

D 141-160 404,-/496,92 599,-/736,77

E 161-180 419,-/515,37 619,-/761,37

F 181-200 434,-/533,82 639,-/785,97

G 201-220 449,-/552,27 659,-/810,57

H 221-240 464,-/570,72 679,-/835,17

I 241-260 479,-/589,17 699,-/859,77

J 261-280 494,-/607,62 719,-/884,37

K 281-300 509,-/626,07 739,-/908,97

min. zakres regulacjimmin.mmin.min. zak zak zakresres res regureguregugg lacjlacjlacjjjiiimmin zakres regulacji

max. zakres regulacji

83
 m

m

36 mm

70
 m

m

12
4 

m
m 54

 m
m

93
 m

m

83
 m

m

71
 m

m

22 mm

min. zakres regulacjimimin zakres regulacjacjjjiim

max. zakres regulacji

20 mm
regulacja

mm

Ościeżnica regulowana DIN we wzorach klasycznych, New Classic 
występuje w opcji z listwą półowalną i listwą płaską. 
Przy modelach modernistycznych i Future tylko z listwą płaską.

Ościeżnica regulowana K&P System występuje tylko z listwą owalną.

Listwy opaskowe

listwy opaskowe (mb) 15,-/18,45

listwy opaskowe (1 kpl.) 75,-/92,25

płaska półowalna owalna
83 mm

18
 m

m

20

ościeżnica regulowana - K&P System

ościeżnica regulowana - din

20 mm
regulacja

 listwy opaskowe

Ceny netto/brutto w PLN.

Ceny netto/brutto w PLN.

Ceny netto/brutto w PLN.

ościeżnica
regulowana

zakres grubości 
muru w mm

ościeżnica reg. K&P System

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

A 75-100 419,-/515,37 629,-/773,67

B 101-120 439,-/539,97 649,-/798,27

C 121-140 459,-/564,57 669,-/822,87

D 141-160 479,-/589,17 689,-/847,47

E 161-180 499,-/613,77 709,-/872,07

F 181-200 519,-/638,37 729,-/896,67

G 201-220 539,-/662,97 749,-/921,27

H 221-240 559,-/687,57 769,-/945,87

I 241-260 579,-/712,17 789,-/970,47

J 261-280 599,-/736,77 809,-/995,07

okleina naturalna: dąb

naturalny dąb teak calvados orzech brąznaturalny dąb teak calvados orzech brąz

okleina naturalna: orzech

biały biały
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m

22 mm

min. zakres regulacjimmin zakres regulacjacjjjiiii

max. zakres regulacjii

20 mm
regulacja

mm

min. zakres regulacjiminmin kzakres regulacjlacjiii

max. zakres regulacji

83
 m

m

36 mm

70
 m

m12
4 

m
m 54

 m
m

20 mm
regulacjaa

mmmmm
mmm

mmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przylgowych

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł bezprzylgowych

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przylgowych

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł bezprzylgowych

40 mm

40 mm

dąb venge

okleina modyfikowana:  

ościeżnice do drzwi wewnątrzlokalowych

27 mm

mmm
mmmmmmm

27 mm



Ościeżnica stała owalna

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

243,-/298,89 325,-/399,75

 ościeżnica stała - prosta

53
 m

m

88 mm

42
 m

m

Ćwierćwałki

ćwierćwałek (mb) 9,-/11,07

ćwierćwałek (1 kpl.) 45,-/55,35

owalny
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Do wzorów modernistycznych i Future w okleinach  modyfikowanych, można zastosować jedynie listwy opaskowe płaskie 
oraz ćwierćwałki płaskie. 

Zabudowa 
muru

zakres grubości 
muru w mm

Zabudowa muru

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

A 75-100 331,-/407,13 479,-/589,17

B 101-120 344,-/423,12 499,-/613,77

C 121-140 357,-/439,11 519,-/638,37

D 141-160 370,-/455,10 539,-/662,97

E 161-180 383,-/471,09 559,-/687,57

F 181-200 396,-/487,08 579,-/712,17

G 201-220 409,-/503,07 599,-/736,77

H 221-240 422,-/519,06 619,-/761,37

I 241-260 435,-/535,05 639,-/785,97

J 261-280 448,-/551,04 659,-/810,57

K 281-300 461,-/567,03 679,-/835,17

Zabudowa muru występuje w opcji z listwą płaską, owalną, 
półowalną, a także z zabudową Retro.

Ceny netto/brutto w PLN.

 ościeżnica stała - owalna

ZABUDOWA MURU

 ćwierćwałki

Ościeżnica stała owalna

jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe

243,-/298,89 325,-/399,75
93

 m
m

83
 m

m

71
 m

m

22 mm

min. zakres regulacjimin zakres reguulacji

max. zakres regulacji

20 mm
regulacja

m

Ceny netto/brutto w PLN.

Ceny netto/brutto w PLN.

Ceny netto/brutto w PLN.

53
 m

m
53

m
m

owwwoo alln

płaski

53
 m

m

88 mm
42

 m
m

39 mm

18
 m

m

27 mm

27 mm
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szynszyl biały kora biała
kora brąz

woda biała
woda brąz

G
R

U
PA

 II

G
R

U
PA

 I

WZORY DRZWI
DOPŁATA

GRUPA I GRUPA II

Lyon S-10, Hamburg S-10, Edynburg S-10, Edynburg K-1, Edynburg D-1, Toscania D-1, Toscania S-3, 
Kopenhaga S-5, Florencja S-3, Malta S-4, Narwik S-4 55,-/67,65 180,-/221,40

Lyon S-8, Hamburg S-8, Edynburg S-8, Edynburg K-2, Edynburg D-2, Toscania D-2, Kopenhaga S-4, 
Florencja S-2, Malta S-3, 45,-/55,35 135,-/166,05

Lyon S-6, Hamburg S-6, Edynburg S-6, Edynburg K-3, Edynburg D-3, Toscania D-3, Toscania S-2,
Kopenhaga S-3, Narwik S-2 35,-/43,05 135,-/166,05

Lyon S-4, Hamburg S-4, Edynburg S-4, Edynburg K-4,Edynburg D-4, Toscania S-1, Kopenhaga S-2, 
Florencja S-1, Malta S-2, Narwik S-1 25,-/30,75 90,-/110,70

Kopenhaga S-1, Malta S-1 15,-/18,45 45,-/55,35

OPCJE pRZESZKLENIA

Drzwi wewnątrzlokalowe - informacje techniczne

OBJAŚNIENIA:
S - szerokość skrzydła drzwiowego przylgowego
Sb - szerokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze

ceny netto/brutto w PLN

Drzwi wewnątrzlokalowe - skrócenie z wysokości do 5 cm dopłata 10%

Drzwi wewnątrzlokalowe - skrócenie z wysokości powyżej 5 cm dopłata 20%

Malowanie wg palety RAL - skrzydło drzwiowe dopłata 10%

Malowanie wg palety RAL - ościeżnice dopłata 10%

Wykonanie otworów pod tuleje wentylacyjne 24,-/29,52

Wykonanie otworu pod kratkę wentylacyjną 35,-/43,05

Wykonanie podcięcia wentylacyjnego 24,-/29,52

Wymiar drzwi i skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych przylgowych i bezprzylgowych (mm)

Rozmiar
Z ościeżnicą stałą i reg. K&P System Z ościeżnicą regulowaną DIN

S Sb Sz So H Hb Hz Ho S Sb Sz So H Hb Hz Ho

1/2„70”+„70” 1176 1152 1243 1265 2030 2018 2070 2085 1176 1152 1184 1220 2030 2018 2045 2060

1/2„70”+„80”
lub„60”+„60” 1276 1252 1343 1365 2030 2018 2070 2085 1276 1252 1284 1320 2030 2018 2045 2060

1/2„70”+„90” 1376 1352 1443 1465 2030 2018 2070 2085 1376 1352 1384 1420 2030 2018 2045 2060

„70”+„70” 1476 1452 1543 1565 2030 2018 2070 2085 1476 1452 1484 1520 2030 2018 2045 2060

„80”+„80” 1676 1652 1743 1765 2030 2018 2070 2085 1676 1652 1684 1720 2030 2018 2045 2060

„90”+„90” 1876 1852 1943 1965 2030 2018 2070 2085 1876 1852 1884 1920 2030 2018 2045 2060

Opcje dodatkowe Oznaczenie kierunków drzwi:

drzwi lewedrzwi prawe

zawias

drzwi lewedrzwi prawe

zawias

Wymiar drzwi i skrzydeł drzwiowych jednoskrzydłowych przylgowych i bezprzylgowych (mm)

Rozmiar
Z ościeżnicą stałą i reg. K&P System Z ościeżnicą regulowaną DIN

S Sb Sz So H Hb Hz Ho S Sb Sz So H Hb Hz Ho

„60” 642 618 709 730 2030 2018 2070 2085 642 618 650 680 2030 2018 2045 2060

„70” 742 718 809 830 2030 2018 2070 2085 742 718 750 780 2030 2018 2045 2060

„80” 842 818 909 930 2030 2018 2070 2085 842 818 850 880 2030 2018 2045 2060

„90” 942 918 1009 1030 2030 2018 2070 2085 942 918 950 980 2030 2018 2045 2060

H - wysokość skrzydła drzwiowego przylgowego
Hb - wysokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego
Hz - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze

szyby do drzwi malta, kopenhaga, narwik

wzór 1 wzór 2



Akcesoria - do drzwi wewnątrzlokalowych

Uchwyty do drzwi przesuwnych (kpl.)

- mosiądz:20,-/24,60 - patyna, nikiel (cena za 1 szt.): 

tuleje nierdzewne wc

- chrom:  28,-/34,44
ceny netto/brutto w PLN 

ALFA SIGMAIDEA

- nikiel/satyna - patyna, nikiel/satyna- patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz

64,-/78,72
wkładka, klucz

60,-/73,80
WC

74,-/91,02
WC

70,-/86,10

GAMADIANA
- mosiądz/satyna, 
patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz

50,-/61,50
WC

59,-/72,57

Ilość tulei do skrzydła „60”, „70” - 3 szt.,  
do skrzydła „80”, „90” - 4 szt.

- patyna:  22,-/27,06

- patyna, nikiel/szczotkowany

ceny netto/brutto w PLN za 2 szt. (kpl.)

niagara okucie 
bezpieczne

prestige hl

klamka:
 99,-/121,77
rozeta:
 39,-/47,97

klamka:
 175,-/215,25
rozeta:
 95,-/116,85

rozeta:
 99,-/121,77

klamka:
 192,-/236,16

stare złoto, tytan stare złoto, tytan, srebrny, złoty stare złoto, tytan, srebrny, złoty

wkładka klasy A (kpl.) - 190,-/233,70

wkładka klasy B (kpl.) - 200,-/246,00

wkładka klasy C (kpl.) - 240,-/295,20

złoty, patyna, chrom

mosiądz, nikiel

30,-/36,90
ceny netto/brutto w PLN

Wkładki dostosowane do klamek o grubości szyldu 10 mm. W przypadku zastosowania szyldów grubszych niż 10 mm, należy uwzględnić ich 
grubość przy zamawianiu wkadek. 

akcesoria - do drzwi zewnętrznych

niaga

stare złoto, tyta

okuci
bezpie

stare złoto, tytan,

prestig

stare złoto, tytan, s

Cena za komplet wkładek - klucz/klucz i gałka/klucz.
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wkładki - system jednego klucza Wizjer szerokokątny (Wisła, Beskid)

DIANA
- mosiądz/satyna, 
patyna, nikiel/szczot

wkładka, klucz

50,-/61,50
WC

59,-/72,57

wkładka, klucz

60,-/73,80
WC

70,-/86,10

wkładka, klucz

80,-/98,40
WC

90,-/110,70

wkładka, klucz

60,-/73,80
WC

70,-/86,10

wkładka, klucz

76,-/93,48
WC

86,-/105,78

wkładka, klucz

76,-/93,48
WC

86,-/105,78

ALFA - dzielona DIANA - dzielona
- mosiądz/satyna, 
patyna, nikiel/szczotkowany

- nikiel/satyna, 
mosiądz/satyna, 

SIGMA - dzielonaIDEA - dzielona
- patyna, nikiel/satyna- patyna, nikiel/szczotkowany

GAMA- dzielona
- patyna, nikiel/szczotkowany

ceny netto/brutto w PLN

ceny netto/brutto w PLN

16,-/19,68

wkładka, klucz

50,-/61,50
WC

59,-/72,57

wkładka, klucz

60,-/73,80
WC

70,-/86,10



PARTNER HANDLOWY

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.
Manasterz 71

37-522 Wiązownica
fabryka-drzwi@fabryka-drzwi.com

www.fabryka-drzwi.com

Ze względu na naturalny charakter oklein istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia, co także może powodować występowanie 
różnych odcieni w stosowanych do wykończenia powierzchni kolorach. Zjawisko to jest charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczy o ich 
naturalnym charakterze.  Z uwagi na jakość druku, kolory zamieszczonych oklein mogą różnić się od rzeczywistych.

Dział handlowy:
tel.: (16) 622 31 71

(16) 622 32 27
fax: (16) 640 03 20

zamowienia@fabryka-drzwi.com


