standardowe

1829,27 zł* | 2250 zł**

standardowe

1149 zł* | 1413,27 zł**

standardowe

1449 zł* | 1782,27 zł**

WYPRZEDAŻ

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
POPRZEDNIA CENA : 2550 zł

KATALOG
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
złoty dąb

złoty dąb

orzech
alpejski

orzech
alpejski

złoty dąb

nussbaum

CHABER 2

GERDA TT PLUS

Drzwi standardowe

2015
GERDA GTT PLUS

Drzwi GERDA

Drzwi standardowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

KONSTRUKCJA ramowo-płytowa:
Skrzydło o grubości 75mm, z drewna klejonego warstwowo,
wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z
termoizolacyjnym wypełnieniem o grubości 60 mm i obustronnym
poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej w
wykończeniu dębowym. PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
OŚCIEŻNICA:
Wykonana z klejonki drewna sosnowego, oklejona naturalnym
fornirem w wykończeniu dąb z zastosowaniem aluminiowego progu z
uszczelką.
WYPOSAŻENIE:
- podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i
ościeżnicy)
- trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech
płaszczyznach
- przymyk antywyważeniowy
- dwa zamki niezależne dostosowane pod wkładkę patentową
asymetryczną 40/55
- regulowany zaczep zamkowy
- aluminiowy próg z uszczelką

Drzwi pasywne

KONSTRUKCJA ramowo-płytowa:

1. Najwyższej klasy blacha stalowa,
ocynkowana, laminowana wielowarstwowo
dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS
o bardzo dobrych parametrach izolacyjnoakustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Sztywny łańcuch za dopłatą - na zamówienie
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - w cenie drzwi:
- zamek główny (ZW 1000 - 1 szt.)
- zamek dodatkowy (ZW 500 - 1 szt.)
- najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PNEN 12209
- wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209
- stałe bolce antywyważeniowe (3 szt.) (od strony zawiasów)
- zawiasy trójdzielne (3 szt.)
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi (1 kpl.)
- ościeżnica asymetryczna z uszczelką (FA - 1 szt.)
- próg

KONSTRUKCJA ramowo-płytowa:

Skrzydło o grubości 75mm, z drewna klejonego warstwowo,
wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z
termoizolacyjnym wypełnieniem o grubości 60 mm i obustronnym
poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej w
wykończeniu dębowym. PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
OŚCIEŻNICA:
Wykonana z klejonki drewna sosnowego, oklejona naturalnym
fornirem w wykończeniu dąb z zastosowaniem aluminiowego progu z
uszczelką.
WYPOSAŻENIE:
- podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i
ościeżnicy)
- trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech
płaszczyznach
- przymyk antywyważeniowy
- dwa zamki niezależne dostosowane pod wkładkę patentową
asymetryczną 40/55
- regulowany zaczep zamkowy
- aluminiowy próg z uszczelką

Skrzydło o grubości 92mm i 102mm (model Lotos, Skos). Rama
z drewna sosnowego klejonego warstwowo na obwodzie całego
skrzydła z kształtownikiem wzmacniającym od strony zamka,
minimalizującym naprężenia i zapobiegającym wypaczeniom skrzydła.
Wypełnienie termoizolacyjne o grubości 72mm oklejone płytą
stabilizującą obustronnym poszyciem ze sklejki wodoodpornej w
wykończeniu dębowym. PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
OŚCIEŻNICA:
Wykonana z drewna sosnowego klejonego warstwowo, oklejona
naturalnym fornirem z zastosowaniem aluminiowego progu z wkładką
termiczną i uszczelką.
WYPOSAŻENIE:
- podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i
ościeżnicy)
- trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech
płaszczyznach
- przymyk antywyważeniowy
- dwa zamki niezależne dostosowane pod wkładkę patentową
asymetryczną do drzwi o grubości 92mm 55/55 i grubości 102mm
55/65
- regulowany zaczep zamkowy
- zamki trójbolcowe
- aluminiowy próg z uszczelką

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
- zestaw okuć dla drzwi TT PLUS Standard B 150,00 zł* | 184,50 zł**
- wizjer 8,00 zł* | 9,84 zł**

2

Przenikalność cieplna: 1.41 W/(m K)

podwójne uszczelnienie

przymyk antywyważeniowy

Rozmiar

S

Sz

So

H

Hz

Ho

„80”

818

900

930

2032

2080

2100

„90”

918

1000

1030

2032

2080

2100

„100”

1018

1100

1130

2032

2080

2100

Rozmiar

Sz

So

Hz

Ho

„80”

902

871

2075

2060

„90E”

1015

984

2075

2060

* cena netto | ** cena brutto
- na zamówienie (dot. wybranych modeli drzwi standardowych oraz wszystkich modeli drzwi pasywnych)

Wymiary drzwi

wzmocnienie stalowe

S - szer. skrzydła drzwiowego Sz - całkowita szer. drzwi So - szer. otworu w murze H - wys. skrzydła drzwiowego Hz - całkowita wys. drzwi Ho - wys. otworu w murze

Z

2

2

(gr. skrzydła 102mm) (gr. skrzydła 92mm)

wypełnienie
termoizolacyjne

podwójne uszczelnienie

podwójne uszczelnienie

Wymiary
drzwi

Wymiary drzwi

wzmocnienie stalowe

Przenikalność cieplna: 0.68W/(m K) 0.71W/(m K)

2

przymyk antywyważeniowy

kształtownik wzmacniający

Rozmiar

S

Sz

So

H

Hz

Ho

„80”

818

900

930

2032

2080

2100

„90”

918

1000

1030

2032

2080

2100

„100”

1018

1100

1130

2032

2080

2100

Wymiary drzwi

Przenikalność cieplna: 1.41 W/(m K)

płyta stabilizująca

przymyk antywyważeniowy

Rozmiar

S

Sz

So

H

Hz

Ho

„80”

818

900

930

2032

2080

2100

„90”

918

1000

1030

2032

2080

2100

„100”

1018

1100

1130

2032

2080

2100

S - szer. skrzydła drzwiowego Sz - całkowita szer. drzwi So - szer. otworu w murze H - wys. skrzydła drzwiowego Hz - całkowita wys. drzwi Ho - wys. otworu w murze
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, ma charakter jedynie informacyjny z zastrzeżeniem prawa do zmian. Zdjęcia drzwi mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu ( jest to bezwzględny warunek gwarancji ).

DRZWI DLA TWOJEGO DOMU

standardowe
pasywne

2073,17 zł* | 2550 zł**
2520,32 zł* | 3100 zł**

standardowe
pasywne

2073,17 zł* | 2550 zł**
2520,32 zł* | 3100 zł**

standardowe
pasywne

2073,17 zł* | 2550 zł**
2520,32 zł* | 3100 zł**

standardowe
pasywne

2430,90 zł* | 2990 zł**
2878,05 zł* | 3540 zł**

standardowe
pasywne

2430,90 zł* | 2990 zł**
2878,05 zł* | 3540 zł**

standardowe
pasywne

2073,17 zł* | 2550 zł**
2520,32 zł* | 3100 zł**

PROPOZYCJE WYKONAŃ NIESTANDARDOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

ZAMEK LISTWOWY
W STANDARDZIE

Z
złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

nussbaum

nussbaum

nussbaum

nussbaum

nussbaum

nussbaum

winchester

winchester

Z

Z

Z

winchester

Z

Z

antracyt

antracyt

Z

CHABER 1

RODONIT

Z

Z

Z

Z

antracyt

antracyt

antracyt

Z

Z

biały

biały

biały

Z

antracyt

Z

Z

biały

Z
winchester

winchester

winchester

ASTER

Z

biały

MORUS

biały

FREZJA F5

DELOS

OPCJE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
standardowe
pasywne

1829,27 zł* | 2250 zł**
2276,42 zł* | 2800 zł**

standardowe
pasywne

2187,00 zł* | 2690 zł**
2634,15 zł* | 3240 zł**

standardowe
pasywne

2187,00 zł* | 2690 zł**
2634,15 zł* | 3240 zł**

Dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze „80” (opcja nie dotyczy modeli Skos i Lotos)

350,00 zł* / 430,50 zł**

Dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze „100” (opcja nie dotyczy modeli Skos i Lotos)

525,00 zł* / 645,75 zł**

Malowanie drzwi standardowych i pasywnych w kolorze białym

350,00 zł* / 430,50 zł**

Dostawka boczna stała pełna lub przeszklona o szer. 40cm lub 50 cm (szyba refleksyjna lub piaskowana)
(montaż na obce pióro)
Naświetle górne pełne lub przeszklone do 0,5m 2 (szyba refleksyjna lub piaskowana)
Naświetle górne pełne lub przeszklone powyżej 0,5m 2 (szyba refleksyjna lub piaskowana)

Z
złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

Drzwi pasywne dostępne są na zamówienie .
Termin realizacji drzwi na zamówienie wynosi 6 tygodni.

nussbaum

nussbaum

nussbaum

AKCESORIA DODATKOWE

Z

Z

Klamka Niagara z szyldem górnym
winchester

winchester

winchester

Z

Z

Z

antracyt

antracyt

antracyt

Z

Z

Z

biały

biały

MONORI

biały

SKOS

LOTOS

Z

* cena netto | ** cena brutto
- na zamówienie (dot. wybranych modeli drzwi standardowych).

Z

* cena netto | ** cena brutto
- na zamówienie (dot. wybranych modeli drzwi standardowych).

39,03 zł* / 48,00 zł**

Wkładka klucz - klucz – gałka 40/55

58,54 zł* / 72,00 zł**

Kpl. wkładek 40/55 Axa w systemie jednego klucza kl. B

200,00 zł* / 246,00 zł**

Kpl. wkładek 55/55 Axa w systemie jednego klucza kl. B

240,00 zł* / 295,20 zł**

Kpl. wkładek 65/55 Axa w systemie jednego klucza kl. B

290,00 zł* / 356,70 zł**

Z

790,00 zł* / 971,70 zł**
1050,00 zł* / 1291,50 zł**

Listwa maskująca łączenie z dostawką

90,00 zł* / 110,70 zł**

Zamek listwowy

260,00 zł* / 319,80 zł**

120,00 zł* / 147,60 zł**

Wkładka klucz 40/55

Komplet nasadek na zawiasy

1050,00 zł* / 1291,50 zł**

42,00 zł* / 51,66 zł**

* cena netto | ** cena brutto
- na zamówienie (dot. wybranych modeli drzwi standardowych).

120,00 zł* | 147,60 zł**
cena za kpl.

