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O FIRMIE

Jesteśmy
drzwi

jednym

z

wiodących

drewnianych,

ościeżnic

strychowych.

Firma

w Iławie, malowniczo

powstała

w

producentów
i

schodów
1986

roku

położonej miejscowości

w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki
sprawnemu zarządzaniu i stałym inwestycjom
firma RADEX w krótkim czasie stała się znaczącym
producentem drzwi i schodów strychowych
na rynku europejskim. Nasza firma jest dynamicznie
rozwijającym się przedsiębiorstwem w swojej
branży.

Nasze

produkty

znajdziecie

Państwo

w największych sieciach handlowych w Polsce oraz
wielu krajach Europy.

2

3

SERIA
Skrzydła drewniane

EKO - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu

Konstrukcja skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i płycina skrzydła wykonana z klejonej

70 (skrzydło łazienkowe)

sosny skandynawskiej.

80 (pozostałe)

Wyposażenie standardowe
Skrzydło przylgowe
Skrzydło nieszklone

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA
Surowe

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

OPCJE DODATKOWE

Zamki:

Brak

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę
- skrzydło 1 szyba: zamek łazienkowy
- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

skrzydło eko.1S.80P, surowe

skrzydło eko.6S.80P, surowe

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86.

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną
- Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „70”, „80”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne (80)

1 szyba (70)

6 szyb (80)

289,00

339,00

339,00

skrzydło eko.pn.80P, surowe
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SERIA
Skrzydła drewniane

ETNA - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu

Konstrukcja skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i płycina skrzydła wykonana z klejonej

70 (skrzydło łazienkowe)

sosny skandynawskiej.

80 (pozostałe)

Wyposażenie standardowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Skrzydło przylgowe

Surowe

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm
mleczne, hartowane

OPCJE DODATKOWE

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Brak

Zamki:
- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

ATESTY

- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy

Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną

- skrzydło 6 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło etna.2s.80p, surowe

skrzydło etna.6s.80p, surowe

- Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)
Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „70”, „80”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne (80)

2 szyby (70)

6 szyb (80)

369,00

369,00

369,00

skrzydło etna.pn.80p, surowe
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SERIA
Skrzydła drewniane

GENEWA - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu

Konstrukcja skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i płycina skrzydła wykonana z klejonej

60, 70, 80, 90

sosny polskiej, okleinowane naturalnym

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

fornirem sosnowym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

OPCJE DODATKOWE

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Brak

mleczne, hartowane
Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

ATESTY

Zamki:

Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

- Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 6 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło genewa.2s.80p, surowe

skrzydło genewa.6s.80p, surowe

szklenie - szkło hartowane mleczne

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „70”, „80”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne (80)

2 szyby (70)

6 szyb (80)

399,00

399,00

399,00

skrzydło genewa.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

Normandia - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło Normandia.4s.80p,
surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

skrzydło Normandia.6s.80p,
surowe

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

patyna (M21)

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

bielone (M10)

bielone (O10)
jasny orzech (M17)
teak (M15)

bezbarwne (O6)
zielony (M20)

wenge (M11)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło normandia.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

bergen - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 4 szyby: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło bergen.2s.80p, surowe

skrzydło bergen.4s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

2 szyby

4 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło bergen.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

czapla - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło czapla.4s.80p, surowe

skrzydło czapla.6s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło czapla.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

Iława - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło Iława.4s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

skrzydło iława.6s.80p, surowe

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło iława.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

lizbona - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 1 szyba: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 4 szyby: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło lizbona.1s.80p, surowe

skrzydło lizbona.4s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

1 szyba

4 szyby

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło lizbona.pn.80p, surowe
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SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

Londyn - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło londyn.4s.80p, surowe

skrzydło londyn.6s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło londyn.pn.80p, surowe

20

21

SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

Lugano - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 1 szyba: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 6 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło lugano.1s.80p, surowe

skrzydło lugano.6s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

1 szyba

6 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło lugano.pn.80p, surowe

22

23

SERIA

CLASSIC

Skrzydła drewniane

verona - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonana z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny skandynawskiej.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło przylgowe

Olejowane

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Old Town (postarzane)

mleczne, hartowane

opcje dodatkowe*

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

- skrzydło pełne: zamek na wkładkę

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

- skrzydło 1 szyba: zamek łazienkowy

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- skrzydło 8 szyb: zamek prosty (tylko na klamkę)

skrzydło verona.1s.80p, surowe

skrzydło verona.8s.80p, surowe

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)
Zmiana zamka

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica stała sęczna
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)

Możliwe wykończenia

Systemy naścienne, przesuwne, maskownice

miodowe (O23)

* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną -

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

1 szyba

8 szyb

Surowe

399,00

449,00

449,00

Olejowane

549,00

549,00

549,00

Old Town (postarzane)

799,00

799,00

799,00

skrzydło verona .pn.80p, surowe

24

25

SERIA

FOG

Skrzydła drewniane

ISTRIA - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł yciny skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny polskiej, okleinowane naturalnym

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)
- skrzydło 1, 2 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 5 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło istria.1s.80p, surowe

skrzydło istria.2s.80p, surowe

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

Zmiana zamka
* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)
skrzydło istria.5s.80p, surowe

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

1, 2 szyby

5 szyb

549,00

549,00

549,00

skrzydło istria.pn.80p, surowe

26

27

SERIA

FOG

Skrzydła drewniane

MANHATTAN - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł yciny skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny polskiej, okleinowane naturalnym

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)
- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 6 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło Manhattan.2s.80p,
surowe

skrzydło Manhattan.6s.80p,
surowe

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

Zmiana zamka
* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

2 szyby

6 szyb

549,00

549,00

549,00

skrzydło manhattan.pn.80p, surowe

28

29

SERIA

FOG

Skrzydła drewniane

TRyplet - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł yciny skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny polskiej, okleinowane naturalnym

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)
- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 6 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło tryplet.4s.80p, surowe

skrzydło tryplet.6s.80p, surowe

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

Zmiana zamka
* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

549,00

549,00

549,00

skrzydło tryplet.pn.80p, surowe

30

31

SERIA

FOG

Skrzydła drewniane

Turyn - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł yciny skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90, 100*

sosny polskiej, okleinowane naturalnym

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)
- skrzydło 4 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 6 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło turyn.4s.80p, surowe

skrzydło turyn.6s.80p, surowe

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

Zmiana zamka
* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

4 szyby

6 szyb

549,00

549,00

549,00

skrzydło turyn.pn.80p, surowe

32

33

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

MARBELLA - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90, 100*

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

Zmiana zamka

- skrzydło 8 szyb: zamek łazienkowy
- skrzydło 4, 6, 10 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło marbella.10s.80p,
surowe

skrzydło marbella.8s.80p,
surowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)
skrzydło marbella.6s.80p,
surowe

skrzydło marbella.4s.80p,
surowe

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

4,6 szyb

8,10 szyb

649,00

649,00

649,00

skrzydło marbella.pn.80p, surowe

34

35

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

MALAGA - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA
Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Zmiana zamka

mleczne, hartowane
Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym
Zamki:
- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)
- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 7 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło malaga.2s.80p, surowe

skrzydło malaga.7s.80p, surowe

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

2 szyby

7 szyb

649,00

649,00

649,00

skrzydło MALAGA.pn.80p, surowe

36

37

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

Milano - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90, 100*

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

Zmiana zamka

- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

- skrzydło 8 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło milano.2s.80p, surowe

skrzydło milano.8s.80p, surowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

2 szyby

8 szyb

649,00

649,00

649,00

skrzydło milano.pn.80p, surowe

38

39

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

nefryt - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90, 100*

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

Zmiana zamka

- skrzydło 1 szyba: zamek łazienkowy

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

- skrzydło 4 szyby: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło nefryt.1s.80p, surowe

skrzydło nefryt.4s.80p, surowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

1 szyba

4 szyby

649,00

649,00

649,00

skrzydło nefryt.pn.80p, surowe

40

41

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

roma - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90, 100*

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe
W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

Zmiana zamka

- skrzydło 2 szyby: zamek łazienkowy

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

- skrzydło 7 szyb: zamek na klucz (w komplecie)
skrzydło roma.2s.80p, surowe

skrzydło roma.7s.80p, surowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2012.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

2 szyby

7 szyb

649,00

649,00

649,00

skrzydło roma.pn.80p, surowe

42

43

SERIA

PREMIU M

Skrzydła drewniane

Tossa - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Konstrukcja Skrzydła

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama skrzydła w ykonana z klejonej sosny

60, 70, 80, 90, 100*

polskiej, pł yciny z pł y ty MDF. Wszystkie elementy
okleinowane naturalnym fornirem sosnow ym.

Surowe

Wyposażenie standardowe

opcje dodatkowe*

Skrzydło przylgowe

skrzydło tossa.1s.80p, surowe

skrzydło tossa.2s.80p, surowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

W wersjach przeszklonych szkło 4 mm

Przygotowanie skrzydła do systemu przesuwnego

mleczne, hartowane

(skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka)

Zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

Podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

Zamki:

(nie dotyczy skrzydeł do systemu przesuwnego)

- skrzydło pełne: zamek na klucz (w komplecie)

Zmiana zamka

- skrzydło 1, 2 szyby: zamek łazienkowy
- skrzydło 3, 4, 5 szyb: zamek na klucz (w komplecie)

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronach nr 84-87

szklenie - szkło hartowane mleczne

Ościeżnica regulowana bezsęczna
Ościeżnica stała bezsęczna
Listwa maskująca bezsęczna
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną skrzydło tossa.3s.80p, surowe

skrzydło tossa.4s.80p, surowe

Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”

Wersja
Surowe

Przeszklenie
Pełne

1 szyba

2-5 szyb

649,00

649,00

649,00

skrzydło tossa.5s.80p, surowe

skrzydło tossa.pn.80p, surowe

44

45

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft I - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

449,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT I.PN.80L

46

47

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft II - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

449,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT II.PN.80L

48

49

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft X - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

449,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT X.PN.80L

50

51

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft z - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

449,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT z.PN.80L

52

53

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft xi - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

459,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT XI.PN.80L

54

55

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft xx - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane
Old Town (postarzane)

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

opcje dodatkowe*

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*
Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**

patyna (M21)
bielone (M10)

jasny orzech (M17)

Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

strukturyzowane)

Ościeżnica stała sęczna

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)

teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

459,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT xx.PN.80L

56

57

SERIA
Skrzydła drewniane

Loft ox - sosna

Skrzydła drewniane

Parametry produktu
Możliwe wykończenia

DOSTĘPNE WYMIARY

Rama i pł ycina skrzydła w ykonane z klejonej

60, 70, 80, 90

miodowe (O23)

sosny skandynawskiej.
orzech (O70)

wenge (O1)

OLEJOWANiE:

Konstrukcja Skrzydła

Wyposażenie standardowe

DOSTĘPNE RODZAJE WYKOŃCZENIA
Surowe

Skrzydło bezprzylgowe bez zawiasów i zamka

Olejowane

Szkło 4 mm mleczne, hartowane

Old Town (postarzane)

opcje dodatkowe*

bielone (O10)

bezbarwne (O6)

Old Town strukturyzowany (postarzane

Wykonane jako przylgowe z zamkiem i zawiasami

ATESTY
Skrzydło zgodne z aktualną normą budowalną Aprobata Techniczna nr AT-15-6912/2016.

patyna (M21)

jasny orzech (SM17)

patyna (SM21)

teak (SM15)

bielone (SM10)

wenge (SM11)

Systemy przesuwne i akcesoria dedykowane
do kolekcji LOFT**
Ościeżnica regulowana sęczna (prosta/ozdobna)
Listwa maskująca sęczna (prosta/ozdobna)
Systemy naścienne, przesuwne, maskownice
* ościeżnice, listwy maskujące i akcesoria –
szczegóły na stronach nr 74-86

Old Town + Strukturyzacja:

zielony (SM20)

OŚCIEŻNICE, LISTWY MASKUJĄCE
I AKCESORIA*

Ościeżnica stała sęczna

bielone (M10)

jasny orzech (M17)
teak (M15)

zielony (M20)

wenge (M11)

OLD TOWN:

strukturyzowane)

** systemy przesuwne i akcesoria dedykowane do
kolekcji LOFT - szczegóły na stronach nr 64-71

Sugerowane ceny
detaliczne (w PLN z vat)

dla skrzydeł „60”, „70”, „80”, „90”
Wersja

Przeszklenie
Pełne

Surowe

489,00

Olejowane

549,00

Old Town (postarzane)

849,00

Old Town + strukturyzacja

1058,00

LOFT OX.1S.80L
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SERIA

60

61

System przesuwny - REA

Z36094

System przesuwny - Luna
OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

System przesuwny dopasowany do skrzydeł z kolekcji LOFT.

System przesuwny dopasowany do skrzydeł z kolekcji LOFT.

Inspirowany aranżacjami w stylu loftowym podkreśli modny

Inspirowany aranżacjami w stylu loftowym podkreśli modny

charakter wnętrza, gwarantując przy tym wygodę użytkowania

charakter wnętrza, gwarantując przy tym wygodę użytkowania

oraz cichy i płynny przesuw.

oraz cichy i płynny przesuw.

cechy PRODUKTU

cechy PRODUKTU

++ ciężar skrzydła drzwi do 100kg

++ ciężar skrzydła drzwi do 100kg

++ grubość drzwi 35-45 mm

++ grubość drzwi 35-45 mm

++ długość prowadnicy 2000 mm

++ długość prowadnicy 2000 mm

++ kolor powłoki czarny mat

++ kolor powłoki czarny mat

++ łatwy montaż

++ łatwy montaż

++ cichy i płynny przesuw

Z36095

++ gwarancja 25 lat

Wymiary

Skład zestawu

x2

x1

PROWADNIK

WÓZEK

x2

x1

KOMPLET
MOCOWAŃ

STOPER

x5

x1

PROWADNICA

TULEJKA

x2

Sugerowana cena detaliczna (w PLN Z VAT)
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++ gwarancja 25 lat

Wymiary

Skład zestawu

x1

PROWADNIK

x1

SYSTEM
PRZECIWPODBICIOWY

++ cichy i płynny przesuw

KOMPLET
MOCOWAŃ

x2

WÓZEK

x2

STOPER

x5

x1

PROWADNICA

TULEJKA

x2

SYSTEM
PRZECIWPODBICIOWY

Sugerowana cena detaliczna (w PLN Z VAT)

Nazwa produktu

Cena

Nazwa produktu

Cena

RE20 zestaw do drzwi przesuwnych
REA 850-1050 mm, czarny mat.

308,00

LN20 System przesuwny kpl. LUNA 8501050 mm, czarny mat

308,00
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System przesuwny - izyda

Z36096

System przesuwny - temida

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

System przesuwny dopasowany do skrzydeł z kolekcji LOFT.

System przesuwny dopasowany do skrzydeł z kolekcji LOFT.

Inspirowany aranżacjami w stylu loftowym podkreśli modny

Inspirowany aranżacjami w stylu loftowym podkreśli modny

charakter wnętrza, gwarantując przy tym wygodę użytkowania

charakter wnętrza, gwarantując przy tym wygodę użytkowania

oraz cichy i płynny przesuw.

oraz cichy i płynny przesuw.

cechy PRODUKTU

cechy PRODUKTU

++ ciężar skrzydła drzwi do 100kg

++ ciężar skrzydła drzwi do 100kg

++ grubość drzwi 35-45 mm

++ grubość drzwi 35-45 mm

++ długość prowadnicy 2000 mm

++ długość prowadnicy 2000 mm

++ kolor powłoki czarny mat

++ kolor powłoki czarny mat

++ łatwy montaż

++ łatwy montaż

++ cichy i płynny przesuw

Z36097

++ gwarancja 25 lat

Wymiary

Skład zestawu

x1

PROWADNIK

x1

KOMPLET
MOCOWAŃ

x2

WÓZEK

x2

STOPER

x5

x1

PROWADNICA

TULEJKA

x2

Sugerowana cena detaliczna (w PLN Z VAT)
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++ gwarancja 25 lat

Wymiary

Skład zestawu

x1

PROWADNIK

x1

SYSTEM
PRZECIWPODBICIOWY

++ cichy i płynny przesuw

KOMPLET
MOCOWAŃ

x2

WÓZEK

x2

STOPER

x5

x1

PROWADNICA

TULEJKA

x2

SYSTEM
PRZECIWPODBICIOWY

Sugerowana cena detaliczna (w PLN Z VAT)

Nazwa produktu

Cena

Nazwa produktu

Cena

IZ20 System przesuwny kpl. IZYDA 8501050 mm, czarny mat

406,00

TM20 System przesuwny kpl. TEMIDA 8501050 mm, czarny mat

499,00
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AKCESORIA DODATKOWE
DO SYSTEMU PRZESUWNEGO

pozostałe poCHWYTY LOFT

NAROŻNIK DEKORACYJNY
Ozdobny,

poCHWYT LOFT

narożnik

inspirowany aranżacjami w stylu

Stylowy, a zarazem wygodny uchwyt

loftowym podkreśli designerski

inspirowany najnowszymi trendami

charak ter skrz ydeł z kolekcji

w aranżacji wnętrz.

LOFT.
Z36147

stalow y

Narożnik

dekoracyjny

dedykowany jest do systemu
przesuwnego LUNA.

Z36132

POCHWYT 2 SZT.
Zestaw minimalistycznych,
dopasowanych do estetyki
kolekcji uchw y tów do

POCHWYT WPUSZCZANY

obustronnego montażu.
Z36142

Uchwyt wpuszczany, który
można

zamontować

po

obu stronach skrzydła,
zapewniając komfortowe

POCHWYT OKRĄGŁY
STALOWY

otwieranie drzwi.
Z36141

Okrągły pochwyt ze stali
polerowanej.
Z36144

POCHWYT OKRĄGŁY
SATYNA
Okrągły pochwyt w kolorze
satynowym.

PIN DEKORACYJNY
Ozdobny nit, wykonany ze stali
to stylowe wykończenie skrzydeł

Z36143

z kolekcji LOF T podkreślające
industrialny charakter wnętrz.
Z36146
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AKCESORIA DODATKOWE
DO SYSTEMU PRZESUWNEGO

Z36127

Z36121

KLAMRA ŚCIENNA DO
DRUGIEJ PROWADNICY

Z36129

Domykacz Design Line
Zestaw zapewnia

Inspirowana nowoczesnym

łagodne domykanie i

stylem loftowym klamra

zatrzymywanie drzwi, dzięki

ścienna do drugiej

schowanemu mechanizmowi

prowadnicy umożliwia montaż
podwójnego systemu.

domykającemu.

Prowadnik Dolny
montowany
do ściany
Prowadnik dolny pokryty
powłoką odporną na
uszkodzenia mechaniczne.
Jego montaż nie wymaga
wiercenia otworów w
podłodze.

INDEX
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Nazwa produktu

Sugerowana
cena

Z36121

Domykacz DESIGN LINE kpl. 2 szt.

125,50

Z36127

Klamra ścienna do podwójnego systemu DESIGN LINE (REA, LUNA, TEMIDA), 1 szt.

31,50

Z36129

Metalowy prowadnik dolny do drzwi przesuwnych, boczny montaż, czarny mat, 1 szt.

22,50

Z36132

Pochwyt Loft 32x228 mm, czarny mat, 1 szt.

29,00

Z36141

Metalowy uchwyt wpuszczany do drzwi, 53x203 mm, czarny mat, 1 szt.

33,50

Z36142

Pochwyt 32x356 mm, czarny mat, 2 szt.

71,50

Z36143

Pochwyt okrągły satyna Ø58, 1 szt.

56,00

Z36144

Pochwyt okrągły stal polerowana Ø58, 1 szt.

49,90

Z36146

Metalowy pin ozdobny, kwadratowy 40x40 mm, czarny mat, 1 szt.

28,00

Z36147

Metalowy narożnik dekoracyjny 75x75x25 mm, czarny mat, 1 szt.

18,00
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SERIA

70

71

Ościeżnica stała sęczna

Ościeżnica Stała BEZsęczna

pasuje do kolekcji

pasuje do kolekcji

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Ościeżnica stała sęczna wykonana z drewna sosnowego. W skład zestawu
wchodzi uszczelka, dwa zawiasy czopowe i blacha zaczepowa.

Ościeżnica stała bezsęczna wykonana z drewna sosnowego. W skład
zestawu wchodzi uszczelka, dwa zawiasy czopowe i blacha zaczepowa.

parametry techniczne

parametry techniczne

Wymiar ościeżnicy: 90x40 mm

Wymiar ościeżnicy: 90x40 mm

Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100*

Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100*

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronie nr 78

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronie nr 78

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN Z VAT)

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN Z VAT)

Wersja

Surowe

Olejowane

Old Town

Wersja

Surowe

60-90

151,00

214,00

319,00

60-90

173,00

rysunek przekroju

USZCZELKA

72

ZAWIAS

BLACHA ZACZEPOWA

rysunek przekroju

USZCZELKA

ZAWIAS

BLACHA ZACZEPOWA
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Ościeżnica Regulowana sęczna

Ościeżnica regulowana BEZsęczna

pasuje do kolekcji

pasuje do kolekcji

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Ościeżnica regulowana sęczna wykonana z drewna sosnowego. W skład
zestawu wchodzi uszczelka, dwa zawiasy regulowane i blacha zaczepowa.

Ościeżnica regulowana bezsęczna wykonana z drewna sosnowego.
W skład zestawu wchodzi uszczelka, dwa zawiasy regulowane i blacha
zaczepowa.

parametry techniczne

parametry techniczne

Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100*

Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100*

Zakres regulacji: od 60 mm do 420 mm, co 20 mm

Zakres regulacji: od 75 mm do 405 mm, co 15 mm

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronie nr 78

* opcje dodatkowe – szczegóły na stronie nr 78

przekrój

przekrój

rysunek przekroju

USZCZELKA

74

ZAWIAS REGULOWANY

BLACHA ZACZEPOWA

rysunek przekroju

USZCZELKA

ZAWIAS REGULOWANY

BLACHA ZACZEPOWA

75

Ościeżnica Regulowana Sęczna ozdobna
pasuje do kolekcji

LISTWY I ĆWIERĆWAŁKI
Listwy maskujące bezsęczne i ćwierćwałki stanowią doskonałe uzupełnienie aranżacji drzwi wewnętrznych.
Każdy komplet zawiera 3 elementy: 2 listwy 2100 mm; 1 listwa 1000 mm.

Listwa maskująca sęczna prosta

Listwa maskująca sęczna ozdobna

OPIS PRODUKTU
Ościeżnica regulowana sęczna z ozdobnym profilem wykonana
z drewna sosnowego. W skład zestawu wchodzi uszczelka, dwa zawiasy
regulowane i blacha zaczepowa.

parametry techniczne
Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100*
Zakres regulacji: od 60 mm do 420 mm, co 20 mm
* opcje dodatkowe – szczegóły na stronie nr 78
Sugerowane ceny detaliczne (W PLN Z VAT)

przekrój

Wymiary

Surowe

Olejowane

Old Town

Wymiary

Surowe

Olejowane

Old Town

60 x 10 mm

58,00

155,00

155,00

60 x 10 mm

58,00

155,00

155,00

Listwa maskująca Bezsęczna

rysunek przekroju

USZCZELKA

76

ZAWIAS REGULOWANY

Sugerowane ceny detaliczne (W PLN Z VAT)

Sugerowane ceny detaliczne (W PLN Z VAT)

Ćwierćwałki

Sugerowane ceny detaliczne (W PLN Z VAT)

Wymiary

Surowe

Olejowane

Old Town

Wymiary

Surowe

Olejowane

Old Town

60 x 10 mm

58,00

155,00

155,00

25 x 25 mm

35,00

77,00

77,00

BLACHA ZACZEPOWA

Dostępne wybarwienia strona - patrz s.78
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MOŻLIWE WYKOŃCZENIA
Dla ościeżnicy stałej sęcznej, ościeżnicy regulowanej sęcznej, ościeżnicy regulowanej sęcznej ozdobnej.

78

Zakres
szerokości ościeżnic
[mm]

Surowe

Olejowane

Old Town

OSU/R/60-80

492,00

587,00

636,00

OSU/R/80-100

495,00

590,00

OSU/R/100-120

498,00

OSU/R/120-140

506,00

Zakres szerokości ościeżnic
[mm]

Surowe

OBU/R/75-90/

492,00

OBU/R/90-105/

495,00

642,00

OBU/R/105-120/

498,00

594,00

649,00

OBU/R/120-135/

506,00

603,00

664,00

OBU/R/135-150/

522,00

OBU/R/150-165/

528,00

OBU/R/165-180/

535,00

OBU/R/180-195/

549,00

OSU/R/140-160

522,00

620,00

670,00

OSU/R/160-180

528,00

627,00

676,00

OSU/R/180-200

535,00

634,00

690,00

OBU/R/195-210/

557,00

OSU/R/200-220

549,00

650,00

696,00

OBU/R/210-225/

563,00

OSU/R/220-240

557,00

658,00

702,00

OBU/R/225-240/

578,00

OBU/R/240-255/

593,00

OBU/R/255-270/

608,00

OBU/R/270-285/

621,00

OBU/R/285-300/

636,00

OBU/R/300-315/

679,00

OBU/R/315-330/

694,00

OBU/R/330-345/

707,00

OBU/R/345-360/

722,00

OBU/R/360-375/

737,00

OBU/R/375-390/

753,00

OBU/R/390-405/

765,00

OSU/R/240-260

577,00

680,00

730,00

OSU/R/260-280

601,00

706,00

756,00

OSU/R/280-300

614,00

720,00

770,00

OSU/R/300-320

650,00

760,00

810,00

OSU/R/320-340

663,00

774,00

824,00

OSU/R/340-360

687,00

800,00

850,00

OSU/R/360-380

700,00

814,00

864,00

OSU/R/380-400

712,00

828,00

878,00

OSU/R/400-420

723,00

840,00

890,00

Dla ościeżnicy regulowanej bezsęcznej

Dla ościeżnicy regulowanej sęcznej, ościeżnicy regulowanej sęcznej ozdobnej

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN Z VAT)
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SERIA
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System naścienny - Radex
pasuje do kolekcji

OPIS PRODUKTU
System przesuwny dedykowany jest do modeli skrzydeł naszej
produkcji, oznaczonych symbolem drzwi przesuwnych. Idealnie
sprawdza się w pomieszczeniach, w których przestrzeń odgrywa
kluczową rolę. Pozwala na realizację aranżacji uwzględniających

elementy dodatkowe

ograniczenia w możliwości montażu skrzydeł standardowych.
Jest to wygodne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu,
przy czym pozwala na nietuzinkową kompozycję wystroju wnętrz.

cechy PRODUKTU
++ ciężar skrzydła drzwi do 80 kg
++ grubość drzwi 40 mm
MASKOWNICA

ODBOJNICA

++ długość prowadnicy 1500, 1800, 2000 mm
++ łatwy montaż
++ cichy i płynny przesuw
++ stopery w zestawie

POCHWYT
MOSIĄDZ

POCHWY
NIKIEL

POCHWYT
PATYNA

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN Z VAT)
Nazwa produktu

Długość
1500 mm

Długość
1800 mm

Długość
2000 mm

System naścienny

246,00

259,00

259,00

Nazwa produktu

Surowe

Olejowane

Old Town

Maskownica do sys.
przesuwnego 1500/1800

283,00

439,00

439,00

Maskownica do sys.
przesuwnego 2000

283,00

439,00

439,00

Odbojnica do sys.
przesuwnego 2100

209,00

351,99

351,99

Nazwa produktu

Mosiądz

Nikiel

Patyna

Pochwyt kpl. (2 szt.)

29,00

29,00

29,00

Rysunek Techniczny
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PODCIĘCIA ,TULEJE WENTYLACYJNE i Zamki

Wymiary drzwi drewnianych
Skrzydło przylgowe (prawe i lewe), ościeżnica stała
Wymagane
wymiary
otworów do
Całkowita Całkowita Szerokość
Wysokość
wysokość szerokość prześwitu
Wysokość Szerokość Grubość montażu drzwi
przejścia
(mm)
ościeżnicy ościeżnicy
drzwi
Wymiary skrzydeł (mm)

z podcięciem

bez podcięcia

zamek
na wkładkę (ZW)

zamek
na klucz (ZK)

tuleje plastikowe

zamek
Łazienkowy (ZWC)

Typy
drzwi

W1

S2

S1

W2

W3

S3

G

Wo

So

60

2051

682

602

2011

2025

644

40

2061

702

70

2051

782

702

2011

2025

744

40

2061

802

80

2051

882

802

2011

2025

844

40

2061

902

90

2051

982

902

2011

2025

944

40

2061

1002

100

2051

1082

1002

2011

2025

1044

40

2061

1102

zamek prosty
(tylko języczek) (ZO)

Skrzydło przylgowe (prawe i lewe), ościeżnica regulowana
Wymiary skrzydeł (mm)
Wymagane
wymiary
Całkowita
otworów do
Szerokość
szerokość
Wysokość
prześwitu
Wysokość Szerokość Grubość montażu drzwi
ościeżnicy
przejścia
(mm)
drzwi
z opaską

Typy
drzwi

Całkowita
wysokość
ościeżnicy
z opaską
W1

S2

S1

W2

W3

S3

G

Wo

So

60

2083

746

602

2011

2025

644

40

2047

674

70

2083

846

702

2011

2025

744

40

2047

774

80

2083

946

802

2011

2025

844

40

2047

874

90

2083

1046

902

2011

2025

944

40

2047

974

100

2083

1146

1002

2011

2025

1044

40

2047

1074

Wo

So

Sugerowane ceny detaliczne (w PLN z VAT)
Pozycja

Cena

Podcięcie drzwi

38,00

Tuleje wentylacyjne

38,00

Dopłata do ościeżnicy rozmiar "100"

39,00

Dopłata do skrzydła rozmiar "100"

69,00

Pozycja

Cena

Zamek na wkładkę (ZW)

38,00

Zamek na klucz (ZK)

Skrzydło przesuwne, bez ościeżnic
Wymiary skrzydeł (mm)
Typy
drzwi

Wysokość Szerokość Grubość
W3

S3

G

60

2025

644

40

70

2025

744

40

80

2025

844

40

38,00

90

2025

944

40

Zamek łazienkowy (ZWC)

38,00

100

2025

1044

40

Zamek prosty (tylko języczek) (ZO)

38,00
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W1

S2

S1

W2
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