01.12
CANIS

01.11
SAFIR

A

3.04
RGEA

04.08
NICETA

04.07
DORA

05.04
ZOE

05.05
FOTYNA

04.02
SABANA

04.01
TAIDA

03.06
ALMA

03.05
DALIA

04.09
BONITA

05.06
ALLA

04.03
RESTINGA

04.10
PECOS

04.11
ALBA

06.01
LILA

06.02
STELLA

04.12
TULIA

06.03
LIGIA

03.03
OMBRA

03.02
IDALIA

03.01
PERLA

02.12
LUX

02.11
FELIX

02.10
KORA

02.09
SOTERA

02.08
SOURIS

02.02
OLIMPIA

02.01
MAURA

02.04
MELISA

02.03
MELA

02.06
ZOLA

02.05
A
KASJOPE

04.06
THELON

04.05
FEBA

04.04
KEIRA

05.01
EUNIKA

06.04
GLORIA

05.02
NILA

06.05
NIMFA

05.03
CAUR

0
O
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CENNIK DRZWI PVC

INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi zewnętrzne DAKO to wysoce zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną,
ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe
drzwi spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, gwarantując długoletnią satysfakcję z ich funkcjonowania. Dbałość o szczegóły wykończenia nadaje drzwiom prestiż i klasę typową dla produktów najwyższej
jakości. Starannie dobrane modele umożliwiają dopasowanie drzwi do preferencji estetycznych każdego Klienta.
Oferta drzwi zewnętrznych DAKO z serii panelowych to przede wszystkim nowoczesność, i ponadczasowa
elegancja. Bogaty wybór wzornictwa pozwala na idealne dopasowanie drzwi DAKO do pozostałych produktów, tj.
okien, rolet czy bramy garażowej. Szeroki wybór kolorów połączony z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości zapewnia wysokie walory estetyczne oraz sprawia, że drzwi DAKO doskonale wpisują się w panujące na rynku
trendy architektoniczne. Drzwi zewnętrzne DAKO zapewniają bezpieczeństwo, optymalną izolację termiczną oraz
ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. O ich wysokiej klasie świadczy komfortowe i bezawaryjne
użytkowanie, które sprawia, że drzwi DAKO staną się ponadczasową wizytówką domu.

DAKO SP. Z O.O.

33-300 Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 88, tel. 18 449 28 00, fax 18 449 28 88
NIP: 734-10-00-714, KRS: 0000053948
•
•
•
•
•
•
•

2

Niniejszy cennik anuluje jego wcześniejsze wydanie.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W cenniku podano ceny netto w złotych polskich.
W cenniku zamieszczono szkice i rysunki poglądowe.
Informacje zawarte w cenniku oparte są o dane aktualne w momencie druku. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych i wyposażenia.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
W przypadku zamówień nietypowych, nieobjętych niniejszym cennikiem konieczne jest sporządzenie wyceny przez Dział Sprzedaży. Termin realizacji takich zamówień
ustalany jest indywidualnie.

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC

6

9

11

42

SPIS TREŚCI
Informacje ogólne								

2

Wzory wypełnień								

4

Systemy drzwiowe								

6

Wyposażenie standardowe 							

8

Możliwości zastosowania zdobień panel i

				

10

Oferta specjalna - flagowe modele						

11

Oferta modeli drzwi zewnętrznych						

12

Tabela cenowa modeli drzwi 							

32

Tabela dopłat dla drzwi DA-90N w klasach antywłamaniowych			

34

Kolorystyka drzwi 								

34

Kolorystyka i rodzaje dekorów							

36

Klamki i pochwyty drzwiowe, zamki						

38

Rozety, zawiasy, ramki szybowe 						

40

Szyby 					

					

41

Wyposażenie dodatkowe 							

42

Poszerzenia podprogowe 							

43

Naświetla 									

44

Formularz zamówienia 								

45

Ceny netto podane w PLN

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

3

SPIS MODELI

WZORY WYPEŁNIEŃ
01.01
TIRANO

12

01.02
MEVA

12

01.03
SCALA

12

02.01
MAURA

16

02.02
16
OLIMPIA

02.03
MELA

16

03.01
PERLA

20

03.02
IDALIA

20

03.03
OMBRA

20

01.04
NOEL

13

01.05
GALLA

13

01.06
ELIGIA

13

02.04
MELISA

17

17
02.05
KASJOPEA

02.06
ZOLA

17

03.04
ARGEA

21

03.05
DALIA

21

03.06
ALMA

21

01.07
TALA

14

01.08
BONA

14

01.09
AUREA

14

02.07
FABIA

18

02.08
SOURIS

18

02.09
SOTERA

18

01.10
ANDREA

15

01.11
SAFIR

15

01.12
CANIS

15

02.10
KORA

19

02.11
FELIX

19

02.12
LUX

19

4

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

04.01
TAIDA

22

04.02
22
SABANA

04.03
22
RESTINGA

05.01
EUNIKA

26

05.02
NILA

04.04
KEIRA

23

04.05
FEBA

23

04.06
23
THELON

05.04
ZOE

27

04.07
DORA

24

04.08
NICETA

24

04.09
BONITA

24

07.01
SALWIA

04.10
PECOS

25

04.11
ALBA

25

04.12
TULIA

25

07.04
PIA

26

05.03
CAURA

26

06.01
LILLA

28

06.02
STELLA

28

06.03
LIGIA

28

27
05.05
FOTYNA

05.06
ALLA

27

06.04
GLORIA

29

06.05
NIMFA

29

06.06
OFELIA

29

30

07.02
PETRA

30

07.03
ARIAN

30

31

07.05
WERA

31

07.06
MERUL

31

Na stronie www.dako.eu możesz dowolnie modyfikować
modele drzwi korzystając z wygodnego konfiguratora
on-line
aluminium | drewno | pvc

Ceny netto podane w PLN
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WSTĘP

NOWOŚĆ!

PAKIET 3-SZYBOWY
OBUSTRONNIE
BEZPIECZNY
PANEL ALUMINIOWY
APLIKACJA INOX

DPQ-82 AL:
•

system o parametrze termicznym Ud=0,81 w/m²K *

•

7-komorowy profil o głębokości zabudowy 82 mm
DPQ-82AL

•

próg aluminiowy z przekładką termiczną o wysokości 20
mm

•

panel o grubości 65 mm
wypełniony pianką poliuretanową

•

szyba 2-komorowa obustronnie bezpieczna
33.1/18/4/18/33.1
Ug=0,5 W/m2K

•

odporność na obciążenie
wiatrem B2

•

wodoszczelność 2A

•

przepuszczalność powietrza
klasa 2

TERMOIZOLACJA
DEKOR

Ud

PROFIL 7 KOMOROWY
(1)

0,81 W/m2K

PRÓG ALU 20 mm
POSZERZENIE

pod niski próg. Konieczne
do zatopienia w posadzce na
głębokość 30 mm (zwiększa
wysokość zamawianych drzwi
o 30 mm).

DRZWI ZEWNĘTRZNE DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą
i niezawodną całość, dostępną w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli.
Parametry użytkowe drzwi spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów gwarantując długoletnią satysfakcję z ich funkcjonowania.
Dbałość o szczegóły wykończenia nadaje drzwiom prestiż i klasę typową dla produktów najwyższej jakości. Starannie dobrane modele umożliwiają dopasowanie drzwi do preferencji estetycznych każdego klienta.

*Wynik badania drzwi o wymiarze 1100x2105 w akredytowanym i notyfikowanym Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej.
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Dostępne kolory nośników dla drzwi w renolicie obustronnym oraz jednostronnym od wewnątrz:

1. nośnik jasny brąz

2. nośnik ciemny brąz

3. nośnik biały

4. nośnik ciemnoszary

Ceny netto podane w PLN

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Niniejszy cennik przedstawia wizualizację drzwi zawsze od strony zewnętrznej. Widok drzwi od strony wewnętrznej
przedstawiamy na przykładzie poniżej dla modelu drzwi 05.01 EUNIKA. Każdy inny wybrany przez Państwa model
będzie przedstawiał zewnętrzną stronę drzwi, w zależności od wybranego wypełnienia czy zastosowanych szyb.
Przy każdym modelu będzie to szczegółowo opisane. Pokazane od strony zewnętrznej dekory, aplikacje inox, intarsje czy przefrezowania nie są wykonywane od wewnętrznej strony drzwi. Standardowo wszystkie drzwi nakładkowe
od wewnątrz są w kolorze białym. Wszystkie drzwi nakładkowe otwierają się tylko do wewnątrz.

Przykład objaśniający prezentowane w cenniku informacje
zawiasy nawierzchniowe
szklenie pakietem wielokomorowym
z szybą przezierną

2

klamka wewnątrz KFD-1D
(szyld dzielony) z rozetą

1

Widok od wewnątrz

Cechy modelu:
3

•
•
•
•
•

4

•

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od str. zew. w kolorze
standard str. 26 [1]
aplikacje ze stali szlachetnej wpuszczana od str.
zewnętrznej [2]
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną [3]
ramka międzyszybowa TGI czarna [4]

Wizualizacja przedstawia:
•
•
•
•
•

kolor RAL 7016
klamkę KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
dekor w kolorze RAL 3011
aplikacje ze stali szlachetnej
szybę przezierną

Możliwość dodatkowego wyposażenia w zdobienia, szyby, okucia, dodatki będą obrazować piktogramy przy każdym
z modeli.
Uwaga: Podziały przetłoczeń, aplikacji, dekorów widoczne na wizualizacjach, obrazują drzwi o wymiarach szerokość
1120 mm i wysokości drzwi 2105 mm.
8

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC

Okucia

ZASUWNICA
3-PUNKTOWA AV 3

•
•
•
•
•
•
•

dwa elementy ryglujące
z podwójnym bolcem
masywny bolec hakowy
zapewnia wysoki poziom
zabezpieczenia
dodatkowy bolec gwarantuje
optymalny docisk skrzydła do
ościeżnicy
automatyczne ryglowanie
bezpieczeństwo bez
konieczności
zakluczania drzwi

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY
kolorystyka standardowa: biały
kolorystyka opcjonalna: brązowy, srebrny,
stare złoto, RAL 7016 (ciemnoszary), RAL
9005 (czarny)

KLAMKA NA DZIELONYM
SZYLDZIE Z ROZETĄ
kolorystyka standardowa: biała lub srebrna
(w zależności od koloru drzwi)
kolorystyka opcjonalna: brązowa, srebrna
(F1), stare złoto (F4), stal szlachetna

montaż zasuwnicy na całej
wysokości skrzydła
wrąb okuciowy jest
niewidoczny, co zapewnia
elegancki wygląd otwartych
drzwi

WKŁADKA
antywłamaniowa klasy
bezpieczeństwa C z breloczkiem
i rozetą R1

POSZERZENIE POD NISKI PRÓG
zabezpieczenie na czas transportu oraz gwarancja
stabilnego montażu niskiego progu

Uwagi:
Standardowo drzwi wyposażone są w obustronną klamkę, z wyjątkiem modeli: 02.05 (SAFIR), 02.11 (FELIX),
02.12 (LUX), 03.06 (ALMA), 04.11 (ALBA), 06.03 (LIGIA), 06.04 (GLORIA), 06.05 (NIMFA), 06.06 (OFELIA),
07.01 (SALWIA), 07.02 (PETRA), 07.03 (ARIAN), 07.04 (PIA), 07.05 (WERA), 07.06 (MERUL). W tych modelach
standardem jest klamka wewnątrz i pochwyt zgodny z opisem i wizualizacją przy danym modelu od zewnątrz.

Ceny netto podane w PLN

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC

Zdobienia:

Frezowanie

Aplikacja licowana
(stal szlachetna
matowa szczotkowana)

Dekor
(dostępna kolorystyka patrz str. 36)

Legenda:

Intarsja odstająca
inox (stal szlachetna matowa
szczotkowana)

Intarsja licowana
(stal szlachetna
matowa szczotkowana)

NOWOŚĆ!
Dekor kamienny
(dostępna kolorystyka s. 37)

Wizualizacja dostępna w katalogu Harmony Line

Możliwe stosowanie intarsji od str. zew.
Możliwe aplikacje naklejane inox
Możliwe stosowanie intarsji LICOWANEJ
od str. zew.
Możliwe stosowanie szyby
przeziernej
Możliwe stosowanie szyby
nieprzeziernej (piaskowanej)
Możliwe zastosowanie pochwytu
od str. zew.

Możliwe zastosowanie klamki
od str. zew.

RC
2

Model drzwi dopasowany wizualnie do
bramy garażowej. (Podział przetłoczeń jak
na wizualizacji, tylko dla wysokości drzwi
2100 mm i wysokości bramy 2100 mm)
Możliwy kopacz

Możliwe okleinowanie foliami
drewnopodobnymi renolit

+

lub

Możliwe okleinowanie foliami drewnopodobnymi
renolit pod warunkiem doposażenia drzwi w intarsję
zlicowaną lub odstającą

Wyposażenie możliwe do stosowania
w klasie antywłamaniowej RC 2
Strona panelu przycinana/poszerzana w przypadku korekty wymiarów standardowych, poziomych.
(korekta wymiarów pionowych zawsze symetrycznie tj. góra/dół)
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OFERTA SPECJALNA

FLAGOWE MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
o standardowych wymiarach, bogatym wyposażeniu
i atrakcyjnej cenie

Przedstawiamy cztery gotowe, specjalnie wyselekcjonowane modele drzwi zewnętrznych, przygotowane z najwyższą starannością przez projektantów DAKO. Wybór uniwersalnych kolorów, ponadczasowe wzornictwo, a także
dbałość o detale pozwalają dopasować drzwi do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy oraz charakteru wnętrza.
Prezentowane propozycje wyróżniają się doskonałymi parametrami użytkowymi oraz atrakcyjną ceną. Co więcej,
drzwi idealnie komponują się z pozostałymi elementami linii HarmonyLine, tworząc kompleksową i niepowtarzalną
kompozycję. Wszystkie z 4 modeli drzwi zewnętrznych:

•
•
•
•

realizowane są w systemie DPQ-82AL
otwierają się do wewnątrz, do wyboru lewe lub prawe
posiadają wymiar 1120 x 2105 mm (1120 x 2135 z poszerzeniem)
wygląd i kolorystyka jest zgodna z przedstawianymi poniżej informacjami

D05.01 EUNIKA

D04.11 ALBA

Cechy modelu

Cechy modelu

▫
▫
▫

▫
▫
▫

▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL 7016
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony
zew. w kolorze RAL 3011
aplikacja ze stali szlachetnej matowej
szczotkowanej, wpuszczana od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z
obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

▫
▫

Wyposażenie drzwi:

Wyposażenie drzwi:

▫

▫

▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫

klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze
białym
pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
zawiasy nawierzchniowe białe
zamek AV3 Automat 3-pkt.
z zapadką dzień/noc
wkładka klasy C z motylkiem od
wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

D05.02 NILA

▫

klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze
białym
pochwyt poziomy Q-10 dł. 580 mm
zawiasy nawierzchniowe białe
zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką
dzień/noc
wkładka klasy C z motylkiem od wewnątrz,
od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

D01.04 NOEL
Cechy modelu

Cechy modelu

▫
▫

▫
▫

▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL 9016
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.
dekor jednostronny licowany od str. zew.
w kolorze złoty dąb (renolit)
szklenie pakietem wielokomorowym z
obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI biała

Wyposażenie drzwi:
▫
▫
▫
▫
▫

klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze
białym
pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
zawiasy nawierzchniowe białe
zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką
dzień/noc
wkładka klasy C z motylkiem od wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa
R2

Możliwość realizacji drzwi w innych kolorach, wymiarach, oraz w innej wersji wyposażenia
wyłącznie na podstawie dalszej części cennika za odpowiednimi dopłatami.
Ceny netto podane w PLN

kolor od zewnątrz RAL 9005
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej
szczotkowanej, wpuszczana od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

▫

kolor od zewnątrz RAL7016
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

Wyposażenie drzwi:
▫
▫
▫
▫
▫

klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze białym
pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
zawiasy nawierzchniowe białe
zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką
dzień/noc
wkładka klasy C z motylkiem od wewnątrz,
od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

7 200,Cena flagowego
modelu drzwi

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

01.01 TIRANO

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard
panel obustronnie gładki

str. 34

kolor: RAL 5011
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 1200 mm >

01.02 MEVA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

▫
▫

kolor: RAL 7015
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

+

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:

lub

< 1200 mm >

01.03 SCALA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

kolor: RAL 7016
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

+

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

12

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

lub

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

01.04 NOEL

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

▫
▫

kolor: RAL 6005
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:

+

< 1200 mm >

01.05 GALLA

< 950 mm >
Cechy modelu
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫

kolor: RAL 9006
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

+

< 1200 mm >

01.06 ELIGIA

< 950 mm >
Cechy modelu
▫
▫

▫
▫

kolor: RAL 9016
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

+

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

lub

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

13

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

01.07 TALA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

kolor: RAL 6009
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

+

< 2350 mm >

▫
▫

lub

< 1200 mm >

01.08 BONA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

kolor: RAL 5011
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

+

< 1200 mm >

01.09 AUREA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

14

kolor: RAL 7015
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

01.10 ANDREA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

kolor: RAL 7016
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 1200 mm >

01.11 SAFIR

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

kolor: RAL 6005
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

< 1200 mm >

01.12 CANIS

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.

kolor: RAL 9006
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

02.01 MAURA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronnie licowany od strony zew.
w kolorze standard str. 26

kolor: RAL 7012, dekor: winchester (renolit)
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 1200 mm >

02.02 OLIMPIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor: RAL 9016, dekor: RAL 7016
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.
dekor jednostronny licowany od str. zew. w
kolorze standard str. 26

Wizualizacja:
▫
▫

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

< 1200 mm >

02.03 MELA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

▫
▫

kolor: RAL 7001, dekor: złoty dąb (renolit)
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.
dekor jednostronny licowany od str. zew. w
kolorze standard str. 26

+
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Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

02.04 MELISA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od str. zew. w
kolorze standard str. 26

kolor: RAL 7001, dekor: złoty dąb (renolit)
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

02.05 KASJOPEA

< 1200 mm >
< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
pochwyt W-10 wpuszczany, stal szlachetna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
klamka KFD-1D od str. wew.

Wizualizacja:
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫

< 2050 mm >

▫
▫

< 2350 mm >

Wizualizacja:

kolor: RAL 5022, aplikacje ze stali szlachetnej
pochwyt: W-10 inox

< 1200 mm >

02.06 ZOLA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

▫
▫

kolor: RAL 7012, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str.
zewnętrznej
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.

+

Ceny netto podane w PLN

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

02.07 FABIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

▫
▫
▫

kolor: RAL 6005
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

02.08 SOURIS

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

kolor: RAL 9006
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:

+

< 1200 mm >

02.09 SOTERA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫

kolor: RAL 7024
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

+
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Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

lub

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

02.10 KORA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9007
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

02.11 FELIX

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10 poziomy, stal szlachetna
rozeta R1 od str. zew.
klamka KFD-1D od str. wew.

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫
▫

kolor: RAL 5011
pochwyt Q-10 inox l=580 mm
szyba: przezierna

< 1200 mm >

02.12 LUX

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9005
pochwyt Q-10 inox l=580 mm
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10 poziomy, stal szlachetna
rozeta R1 od str. zew.
klamka KFD-1D od str. wew.

< 2350 mm >

▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

03.01 PERLA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

▫
▫
▫

kolor: RAL 7001
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

03.02 IDALIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 3011
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

03.03 OMBRA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor: RAL 9006
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 2350 mm >

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

20

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

03.04 ARGEA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9016
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

+

< 1200 mm >

03.05 DALIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 8017
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

+

lub

< 1200 mm >

03.06 ALMA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 3011
pochwyt: łukowy inox
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt W-10 łukowy, stal szlachetna
klamka KFD-1D od str. wew.
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.

< 2350 mm >

▫
▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

04.01 TAIDA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9005, aplikacja ze stali
szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

04.02 SABANA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 7016, aplikacja ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

04.03 RESTINGA

< 1200 mm >
< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫

22

kolor: RAL 6005, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2050 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

04.04 KEIRA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

+

< 1200 mm >

04.05 FEBA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9016, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: nieprzezierna

< 1200 mm >

04.06 THELON

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

04.07 DORA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 5011, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

04.08 NICETA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9005, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

+

lub

< 1200 mm >

04.09 BONITA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫
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kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

04.10 PECOS

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 3011, aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od str. wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 1200 mm >

04.11 ALBA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
pochwyt Q-10 poziomy, stal szlachetna
klamka KFD-1D w kolorze białym od str.
wew.

Wizualizacja:
▫
▫
▫
▫

kolor: RAL 7016,
pochwyt: Q-10 poziomo + 2 szyby
aplikacje ze stali szlachetnej
szyba: nieprzezierna

< 1200 mm >

04.12 TULIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

kolor: RAL 6005
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
aplikacje ze stali szlachetnej
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

Wizualizacja:

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

05.01 EUNIKA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 7016, dekor w kolorze RAL 3011,
aplikacje ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

05.02 NILA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9016, dekor w kolorze winchester
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

05.03 CAURA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 8017, dekor w kolorze winchester,
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony zew. w
kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od strony zew.
panel gładki od strony wew.
dekor jednostronny licowany od strony zewnętrznej w kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym
z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

▫
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< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
dekor jednostronnie licowany od str. zew. w
kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

05.04 ZOE

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9006, dekor w kolorze RAL 7015
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

05.05 FOTYNA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony
zew. w kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9007, dekor: winchester
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

05.06 ALLA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 5011, dekor: złoty dąb
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

+

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od strony zew.
panel gładki od strony wew.
dekor jednostronny licowany od strony
zew. w kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony zew.
w kolorze standard str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

lub

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC

06.01 LILLA

< 1200 mm >
Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9006, dekor: RAL 7016, aplikacja
ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

06.02 STELLA

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9005, dekor: RAL 3011, aplikacje
ze stali szlachetnej
klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
szyba: przezierna

< 1200 mm >

06.03 LIGIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt łukowy, stal szlachetna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
klamka KFD-1D w kolorze białym od str. wew.

< 2350 mm >

▫
▫
▫
▫

28

< 2050 mm >

▫

< 950 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony zewnętrznej w kolorze standard str. 26
aplikacje ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejanej od strony zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

▫

< 2350 mm >

▫

< 950 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel obustronnie gładki
dekor jednostronny licowany od strony
zewnętrznej w kolorze standard str. 26
aplikacje ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejanej od strony zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
ramka międzyszybowa czarna

kolor: RAL 7016, aplikacje ze stali szlachetnej
pochwyt: łukowy inox
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

06.04 GLORIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
dekor jednostronnie licowany od str. zew.
w kolorze stolarki str. 26
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt łukowy, stal szlachetna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
klamka KFD-1D w kolorze białym od str. wew.

kolor: RAL 7015, dekor: RAL 3011
pochwyt: łukowy inox
szyba: nieprzezierna

06.05 NIMFA

< 1200 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 9016, aplikacja ze stali szlachetnej
pochwyt: łukowy inox
szyba: nieprzezierna

< 1200 mm >

06.06 OFELIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od strony wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt łukowy, stal szlachetna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
klamka KFD-1D w kolorze białym od str. wew.

< 2350 mm >

▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫
▫

< 950 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zew.
panel gładki od strony wew.
aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.
szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt łukowy, stal szlachetna
rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
klamka KFD-1D w kolorze białym od str. wew.

kolor: RAL 5011, aplikacje ze stali szlachetnej
pochwyt: łukowy inox
szyba: nieprzezierna

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

07.01 SALWIA

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫
▫

< 950 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
intarsja od strony zewnętrznej
pochwyt Q-10 poziomy
panel gładki od str. wew.

▫
▫
▫
▫

07.02 PETRA

kolor: RAL 9005
dekor kamienny BLANCO
intarsja
pochwyt Q-10 poziomy

< 1200 mm >
< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10
panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫

kolor: RAL 1015
dekor kamienny TERRA ROSSO
pochwyt Q-10

< 1200 mm >

07.03 ARIAN

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

< 2050 mm >

▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10D
panel gładki od str. wew.

< 2350 mm >

▫

30

< 2050 mm >

< 2350 mm >

Wizualizacja:

kolor: RAL 9016
dekor kamienny MARE
pochwyt Q-10D

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
< 1200 mm >

07.04 PIA

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫

07.05 WERA

kolor: RAL 9001
dekor kamienny ARGENTO
pochwyt Q-10

< 1200 mm >
Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

< 950 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10
panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:
▫
▫
▫

kolor: RAL 1015
dekor kamienny COBRE
pochwyt Q-10

< 1200 mm >

07.06 MERUL

< 950 mm >

Cechy modelu
▫
▫
▫
▫

Wizualizacja:
▫
▫
▫
▫

kolor: RAL 9005
dekor kamienny TAN
intarsja
pochwyt Q-10D

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

< 2050 mm >

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
intarsja od strony zewnętrznej
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10D
panel gładki od str. wew.

< 2350 mm >

▫
▫
▫

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫

Ceny netto podane w PLN

< 2050 mm >

< 2350 mm >

▫
▫
▫

kolor od zewnątrz RAL Standard str. 34
dekor jednostronny kamienny odstający od
strony zewnętrznej str. 37
szklenie pakietem wielokomorowym z szybą
mleczną nieprzezierną
ramka międzyszybowa TGI czarna
pochwyt Q-10
panel gładki od str. wew.

31

CENNIK DRZWI PVC

TABELA CENOWA MODELI DRZWI

32

LP

Oznaczenie

Nazwa

Cena netto PLN (wymiar standard)*

1

O1.O1

TIRANO

7100

2

O1.O2

MEVA

7100

3

O1.O3

SCALA

7100

4

O1.O4

NOEL

7100

5

O1.O5

GALLA

7100

6

O1.O6

ELIGIA

7100

7

O1.O7

TALA

7100

8

O1.O8

BONA

7100

9

O1.O9

AUREA

7100

10

O1.10

ANDREA

7100

11

O1.11

SAFIR

7100

12

O1.12

CANIS

7100

13

O2.O1

MAURA

7600

14

O2.O2

OLIMPIA

7600

15

O2.O3

MELA

7600

16

O2.O4

MELISA

7600

17

O2.O5

KASJOPEA

7600

18

O2.O6

ZOLA

7600

19

O2.O7

FABIA

7600

20

O2.O8

SOURIS

7600

21

O2.O9

SOTERA

7600

22

O2.10

KORA

7600

23

O2.11

FELIX

8300

24

O2.12

LUX

8300

25

O3.O1

PERLA

8300

26

O3.O2

IDALIA

8300

27

O3.O3

OMBRA

8300

28

O3.O4

ARGEA

8300

29

O3.O5

DALIA

8300

30

O3.O6

ALMA

8700

31

O4.01

TAIDA

7600

32

O4.02

SABANA

7600

33

O4.03

RESTINGA

8300

34

O4.04

KEIRA

8300

35

O4.05

FEBA

8300

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
36

O4.06

THELON

8300

37

O4.07

DORA

7600

38

O4.08

NICETA

7600

39

O4.09

BONITA

7600

40

O4.10

PECOS

7600

41

O4.11

ALBA

8300

42

O4.12

TULIA

8300

43

O5.O1

EUNIKA

8300

44

O5.O2

NILA

8300

45

O5.O3

CAURA

8300

46

O5.O4

ZOE

8300

47

O5.O5

FOTYNA

8300

48

O5.O6

ALLA

8300

49

O6.O1

LILLA

9200

50

O6.O2

STELLA

9200

51

O6.O3

LIGIA

9200

52

O6.O4

GLORIA

9200

53

O6.O5

NIMFA

9200

54

O6.O6

OFELIA

9200

55

O7.O1

SALWIA

12600

56

O7.O2

PETRA

12600

57

O7.O3

ARIAN

12600

58

O7.O4

PIA

12600

59

O7.O5

WERA

12600

60

O7.O6

MERUL

12600

DOPŁATA ZA NADWYMIAR DRZWI [mm]
WYMIAR ZEW. DRZWI

DOPŁATY

950 ≤ S < 1120
2050 ≤ W < 2105

bez dopłat
(brak światła przejścia)

1120 x 2105
(wymiar standard)*

bez dopłat

1120 < S ≤ 1150
2105 < W ≤ 2300

1000**

1150 < S ≤ 1200
2300 < H ≤ 2350

1500**

Ceny netto podane w PLN

UWAGA:
Wymiar drzwi na wysokość nie uwzględnia standardowego poszerzenia (30 mm). Poszerzenia te należy zatopić w posadzce, uzyskując poprawny montaż niskiego progu. Wysokość poszerzenia
standard nie wpływa na dopłatę za nadwymiar.
* Wymiar standard pozwala zachować minimalne wymagane
światło przejścia dla drzwi, zgodnie z obowiązującym prawem.
** Jeżeli jeden z wymiarów jest równy lub przekracza: szerokość
1149 mm lub wysokość 2300 mm montowane są 4 zawiasy, należy wówczas uwzględnić dopłatę za 4 zawias (cennik 40 strona)

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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CENNIK DRZWI PVC

TABELA DOPŁAT WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE
klasa RC 2

DOPŁATA

drzwi z panelami pełnymi

325

szt.

drzwi z panelami oszklonymi

600

szt.

Wyposażenie standardowe drzwi: blacha zaczepowa listwowa, zawiasy nawierzchniowe, trzpienie antywyważeniowe zabezpieczające
stronę zawiasów ( 3 komplety ), pozycjonujące skrzydło w ramie ślizgi, okładzina aluminiowa na ramie drzwiowej. W drzwiach z panelami
oszklonymi szyba 44.4/18/4/18/33.1 Ug=0.5
Wyposażenie opcjonalne: zgodnie z cennikiem drzwi i dopłatami.
Uwaga: Konstrukcja posiada odporność klasy EN1627 RC2 wówczas, gdy skrzydło drzwi jest w pozycji zamkniętej, zasuwnica jest zamknięta na klucz, a klucz został usunięty z wkładki zamka.

KOLORYSTYKA DRZWI
KOLORY STANDARDOWE

RAL 3011

RAL 5011

RAL 6009

RAL 7001

RAL 9016

RAL 8017

RAL 9006

RAL 9010

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 9005

OPCJA - PALETA RAL

Paleta RAL
(dotyczy kolorów z palety RAL z wyłączeniem 12 kolorów standardowych oraz lakierów jaskrawych)

34

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC
OPCJA - OKLEINA (RENOLIT)

Złoty dąb (1)

Orzech (2)

Winchester (1)

Mahoń (3)

Jasny dąb (1)

Dąb bagienny (2)

Kremowobiały (3)

Brązowy (2)

Sosna górska (1)

Dąb bielony (3)

Srebrnoszary (3)

Ciemnoszary
jedwab (4)

Ciemnoszary (4)

Alux DB 703 (4)

dąb pustynny (3)

Czarny (2)

dąb skalisty (4)

ciemnoszary mat (4)

dąb naturalny (1)

czarny mat (2)

Dostępne kolory nośników dla drzwi w renolicie obustronnym oraz jednostronnym od wewnątrz:
nośnik jasny brąz
nośnik ciemny brąz
nośnik biały
(4)
nośnik ciemnoszary
(1)
(2)
(3)

DOPŁATA DO KOLORÓW
OPCJA

DOPŁATA

Drzwi w renolicie jednostronnym od zewnątrz *

1200

Drzwi w renolicie jednostronnym od wewnątrz **

1200

RAL niestandardowy

1500

Struktura

1500

Drzwi w renolicie obustronnym*

2000

Ceny netto podane w PLN

* Przy zastosowaniu okleiny obustronnej lub jednostronnej zewnętrznej,
okładzina aluminiowa na ramie drzwiowej nie jest montowana.
** Możliwość zastosowania we wszystkich modelach drzwi. W standardzie
od wewnątrz wypełnienie pozbawione jest frezowań. W przypadku
wyboru z opcji dodatkowych "Frezowanie od strony wewnętrznej zgodnie
z wzorem od zewnątrz", należy posługiwać się legendą zamieszczoną przy
każdym modelu.
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KOLORYSTYKA DEKORÓW
DEKORY STANDARDOWE

Złoty dąb

Winchester

Orzech

Mahoń

Dąb bagienny

Ciemnoszary

RAL

DEKORY NIESTANDARDOWE

Alux DB 703

Kremowobiały

Brązowy

Jasny dąb

Sosna górska

Srebrnoszary

Dąb bielony

dąb pustynny

dąb skalisty

czarny

ciemnoszary
jedwab

czarny mat

ciemnoszary mat dąb naturalny

Inox - stal
szlachetna
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CENNIK DRZWI PVC
DEKORY NIESTANDARDOWE KAMIENNE

Blanco

Tan

Terra rosso *

Molto rosa

Rustique

Arcobaleno colore

Cobre new

Cobre

Burning forest

Argento auro *

Argento

Mare

* dostępny na zapytanie

Galaxy black

D. Black

Ice pearl

Green pearl

Uwaga: Przedstawiona kolorystyka dekorów kamiennych ma charakter poglądowy i służy tylko jako wzorzec. Zdjęcia nie oddają w pełni naturalnego wyglądu kamienia tj. półprzezroczystości i mieniena się minerałów. W zależności od wielkości poszczególne dekory mogą różnić
się: kolorem, odcieniem, rysunkiem wzoru i fakturą. W zależności od natury bloku kamiennego z którego kamień jest cięty mogą wystąpić
różnice w przeważającym kolorze danego dekoru.
Termin realizacji drzwi z dekorem kamiennym: + 4 tygodnie do standardowego terminu.

DOPŁATA

Ceny netto podane w PLN

Zamiana dekorów standardowych na niestandardowe od
strony zewnętrznej (INOX, RENOLIT)

1 000

Zamiana dekorów standardowych na niestandardowe od
strony zewnętrznej (DEKOR KAMIEŃ)

3 000

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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KLAMKI

RC
2

KLAMKA NA DZIELONYM SZYLDZIE

KLAMKA NA PEŁNYM SZYLDZIE

KFD-1D

KFD-1
KOLOR

DOPŁATA

KOLOR

DOPŁATA

srebrny (F1)

bez dopłat

srebrny (F1)

bez dopłat

biały

bez dopłat

biały

bez dopłat

brąz

bez dopłat

brąz

bez dopłat

stare złoto (F4)

bez dopłat

stare złoto (F4)

bez dopłat

stal szlachetna 1-str

160

KFD-2D

stal szlachetna 1-str

160

RAL 7016 (ciemnoszary)

50

RAL 9005 (czarny)

50

KFD-2
srebrny (F1)

60

srebrny (F1)

150

biały

55

biały

145

brąz

55

brąz

145

stare złoto (F4)

60

stare złoto (F4)

150

stal szlachetna 1-str

165

stal szlachetna 1-str

295

POCHWYTY

RC
2

P-10

Pochwyt ze stali nierdzewnej
matowej szczotkowanej
(rura ø 30 mm do wysokości
1200 mm i rura ø 40 mm
powyżej 1200 mm)

Q-10
DŁUGOŚĆ

DOPŁATA

DŁUGOŚĆ

DOPŁATA

580 mm

255

580 mm

355

800 mm

270

800 mm

380

1000 mm

415

1000 mm

488

1200 mm

470

1200 mm

548

1400 mm

780

1500 mm

800

1600 mm

820

1800 mm

840

1400 mm

610

1500 mm

630

1600 mm

650

1800 mm

670

P-10D

Pochwyt ze stali nierdzewnej
matowej szczotkowanej (kształtownik 40x20mm do wysokości
1200mm i kształtownik
40x40mm powyżej 1200mm)

Q-10D

Pochwyt z rączką drewnianą w
kolorze zbliżonym do złoty dąb
(rączka 30 mm do wysokości 800
mm i rączka 40 powyżej 800 mm)

580 mm

655

1000 mm

1 180

1200 mm

1 040

1200 mm

1 325

1600 mm

1 610

1600 mm

1 265

Pochwyt z rączką drewnianą w
kolorze zbliżonym do złoty dąb
(rączka 40x40 mm)

Uwaga! W cenie pochwytu zawarta jest rozeta R1 od str. zewn. w stali szlachetnej.
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CENNIK DRZWI PVC
PS

PS-W

Pochwyt ze stali nierdzewnej
matowej szczotkowanej
(cześć chwytowa długość 700
mm, szerokość 100 mm)

DŁUGOŚĆ

DOPŁATA

DŁUGOŚĆ

DOPŁATA

1800

1875

1800

1935

2000

1950

2000

1995

2200

2010

2200

2070

Pochwyt ze stali nierdzewnej
matowej szczotkowanej
(cześć chwytowa długość 700 mm,
szerokość 100 mm)

W-10
RC
2

Uchwyt kieszeniowy ze stali
nierdzewnej matowej szczotkowanej

ZAMKI

WYMIAR

DOPŁATA

200x200
(kieszeń:120x170)

1875

Niedostępny dla modeli:
01.11, 01.12, 02,01, 02..02,
02.03, 02,11, 02.12, 04.04,
04.11, 04.12, 05.02, 05.03,
05.04, 07.02, 07.04,

2

DOPŁATA

pierwszy punkt
świecący

225

kolejny punkt
świecący

100

Automatyczny AV3
3-punktowy

Manualny
5-punktowy

Automatyczny AV3
5-punktowy

Zamek
3-punktowy ze
sztywnym
łańcuchem
w kolorze

bez dopłat

z elektrozaczepem
awersyjnym (1)

100

-

bez dopłat

z funkcją dzień/noc

135

-

285

z elektrozaczepem
awersyjnym (1)

385

-

565

z funkcją dzień/noc

700

manualny

automatyczny

anoda
biały

510

inox

710

anoda
biały

890

inox

1090

Elektryczny EAV 3-punktowy w
zestawie z kontrolerem Somfy
TaHoma Box i sterownikiem do
zamka lock controller

3500

Elektryczny EAV 3-punktowy w
zestawie z sterownikiem do zamka
lock controller (kontroler Somfy
TaHoma Box po stronie Klienta)

2100

podanie napięcia otwiera elektrozaczep, zdjęcie napięcia zamyka elektrozaczep (zasilany prądem stałym 12 V)

(1)

Ceny netto podane w PLN

DOPŁATA

DOPŁATA
-

2

Podświetlenie punktowe diodą LED
dostępne w pochwytach serii P-10 ,
Q-10, PS i PS-W (kolory podświetlenia do
wyboru: biały, niebieski, czerwony).

DŁUGOŚĆ

RC

Manualny
3-punktowy

RC

PODŚWIETLENIE POCHWYTU LED

Elektryczny EAV 3-punktowy z
klawiatura kodową z zestawem 3
kart zbliżeniowych

2000

Elektryczny EAV 3-punktowy
z czytnikiem linii papilarnych (ramka
czytnika ze stali szlachetnej). Czytnik montowany na wysokości drzwi
1550mm.

3650

Elektryczny EAV 3-punktowy z
czytnikiem linii papilarnych w pochwycie (dostępny w pochwytach
serii P-10 i Q-10). Czytnik montowany na wysokości drzwi 1550mm.

4450

Elektryczny EAV 3-punktowy
z zestawem 3-transponderów
w formie breloków, transponder
do montażu na ścianie elewacyjnej
budynku

2450

EAV Elektryczny 3-punktowy
z zestawem 3-pilotów

2830

Elektryczny EAV 3-punktowy
z klawiaturą kodową i bluetooth
(bluetooth otwiera drzwi po wpisaniu pierwszych 2 cyfr kodu dostępu
zaprogramowanych przez użytkownika). Klawiatura montowana na
wysokości drzwi 1550 mm.

3650

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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ROZETY

WKŁADKI

RC
2

NAZWA

RC
2

KOLOR

DOPŁATA

Rozeta zewnętrzna
pochwytu - R1

stal szlachetna

bez dopłat

Rozeta zewnętrzna
pochwytu pierścieniowa - R2

stal szlachetna

52

biały, brąz

60

srebrny (F1)

75

stare złoto (F4)

75

stal szlachetna

260

Rozeta zewnętrzna
pochwytu antywłamaniowa - R3

ZAWIASY

2

NAZWA

DOPŁATA
Wkładka
zamka
dwustronnie
na klucz

Klasa C
(4 klucze z
wkładką)

bez
dopłat

Wkładka
zamka z
motylkiem od
wewnątrz

Klasa C
(4 klucze z
wkładką)

20

Dopłata za
dodatkowy
klucz

20,00

RC
2

NAZWA

KOLOR

Rolkowy (RB)

zawias
nawierzchniowy

DOPŁATA

Dopłata do 4 zawiasu

biały

350

600

brąz

350

600

RAL 7016 (ciemnoszary)

350

600

stal szlachetna

650

1000

RAL 1036 (zbliżóny do starego złota F4)

650

1000

biały

bez dopłat

130

brąz

bez dopłat

130

stare złoto

140

300

srebrny (F1)

140

300

RAL 7016 (ciemnoszary)

140

300

RAL 9005 (czarny)

140

300

RAMKI SZYBOWE TGI

40

RC

RC
2

RAL 9005
czarny

RAL 8016
ciemny brąz

RAL 8003
jasny brąz

RAL 7040
szary

RAL 7035
jasny szary

RAL 9016
biały

bez dopłat

80

80

80

80

80
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SZYBY

RC
2

Dopłata za zmianę szyby
zewnętrznej

Float

Dopłata za
zmianę szyby
wewnętrznej

Float 6 ESG

55

[RC2]

/

55

Dopłata do szyby float za wykonanie w wersji
MLECZNA

135

[RC2]

135

135

/

[RC2]

185

/

665

[RC2]

665

665

bez dopłat

[RC2]

/

bez dopłat

135

[RC2]

/

135

Dopłata do szyby float za wykonanie w wersji ORNAMENT (bezbarwny polski Kura, Chinchila, Silvit,
Atlantic, Katedral, Delta, Crepi, Waterdrop)
"Dopłata do szyby float za PIASKOWANIE WE
WZORY (1)"
33.1 (2B2)
44.2 (P2)

Laminowana

Dopłata za
zmianę szyby
środkowej

44.4 (P4)

265

/

265

44.6 (P5A)

530

/

530

Dopłata do szyby laminowanej za
wykonanie w wersji MLECZNA

Dopłata do szyby laminowanej za
PIASKOWANIE WE WZORY (1)

33.1 (2B2)

135

[RC2]

/

135

44.2 (P2)

265

[RC2]

/

265

44.4 (P4)

400

/

400

44.6 (P5A)

665

/

665

33.1 (2B2)

665

[RC2]

665

665

44.2 (P2)

665

[RC2]

665

665

44.4 (P4) (2)

665

665

665

44.6 (P5A)

665

665

665

Barwione
w masie

"Float 6 ESG (brąz/szary/zielony/niebieski)"

135

[RC2]

/

/

Refleksyjna

"Float 6 ESG (brąz/szary/zielony/niebieski)"

400

[RC2]

/

/

Lustro
weneckie (3)

Float 6 ESG

800

[RC2]

/

/

(Mirropane)

UWAGA: Dopłata do zmiany szyby w panelu za szt.
sugerowane piaskowanie we wzory wyłącznie jednej tafli.
brak folii mlecznej - przy mniejszych wymiarach szyb (dla drzwi np. CAURA, ALBA, EUNIKA), brak możliwości piaskowania szkła.
(3)
Najlepszy efekt lustra weneckiego zauważalny przy odpowiednim stosunku oświetlenia tj. 1:8
/ - brak możliwości wykonania
(1)
(2)

Ceny netto podane w PLN
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

RC
2

DOPŁATA

Trzpienie antywyważeniowe, zabezpieczenie strony zawiasów (2 komplety)

130

Wizjer (należy określić wysokość)

290

Wizjer elektroniczny (należy określić
wysokość)

Samozamykacz (dostępne kolory: biały,
brąz, srebrny)

1 100

standard

700

z blokadą
ramienia

900

RC
2

Próg automatyczny (listwa opadająca)

42
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200

Przycisk otwierania elektrozaczepu (lokali
zacja przycisku w połowie wysokości
pochwytu od strony drzwi). Montowany
tylko w pochwytach serii P-10 i Q-10 z
zasuwnicami manualnymi. Cena zawiera
elektrozaczep

1 000

Przycisk dzwonka (lokalizacja przycisku w
połowie wysokości pochwytu od strony
otwierającego drzwi). Montowany tylko w
pochwytach serii P-10 i Q-10. Cena nie
zawiera dzwonka.

1 100

Ceny netto podane w PLN

CENNIK DRZWI PVC

DOPŁATA

Kontrakton (umożliwia wpięcie drzwi
w instalację alarmową budynku). Rolka
magnetyczna reaguje w funkcji rozwiernej
skrzydła

200

Kontrakton (umożliwia wpięcie drzwi w
instalację alarmową budynku). Zaczep
magnetyczny zapadki rygla drzwi reaguje
na ruch okucia

1300

Kopacz ze stali szlachetnej (montowany od
strony zewnętrznej drzwi - zlicowany, wys.
100 mm. )

475

Dekory od strony zewnętrznej, ze stali
szlachetnej w wybranym kształcie (cena dla
4 sztuk wybranego kształtu)

500

Frezowanie od strony wewnętrznej zgodnie z wzorem od zewnątrz

600

Intarsje ze stali szlachetnej od strony
zewnętrznej

835

POSZERZENIA: indywidualna wycena w dziale sprzedaży

Ceny netto podane w PLN
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NAŚWIETLA: indywidualna wycena w dziale sprzedaży

Naświetle boczne

Naświetle górne

Naświetle górne

Naświetle boczne

CERTYFIKAT

44
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CENNIK DRZWI PVC
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
TYP KONSTRUKCJI

LP.

OPIS DOTYCZĄCY DRZWI

CENA NETTO

otwierane do wewnątrz
widok od wewnątrz
widok od zewnątrz
B

Kolory

A





Modele

Drzwi:
Ilość: ................ szt.

Typ konstrukcji: ..............

 DPQ-82AL
Wymiary:  Standard  Inny: Szer. ........................ Wys. ..........................
Antywłamaniowość:  DPQ-82AL
 DPQ-82AL RC2
System:

Okucia

D

 RAL ................



Standard
Klamka obustronna Typ: .................................... Kolor: ..........................................
Klamka wewnętrzna Typ: .................................... Kolor: ..........................................
Pochwyt zewnętrzny Typ: .................................... Kolor: INOX
Długość: .....................................................................................
Rozeta zewnętrzna
Typ: .................................... Kolor: ..........................................
Zamek: ....................................................... Wkładka: .............................................................
Kolor: ...............................................................................
Zawiasy: ZR (Rolkowy):



Pakiet szybowy: Standard

F

Szyby

E

Naświetla Dodatki

Szyby

H



Ramka Szybowa:

 Inna ramka  Kolor: .............................................

........................
........................
........................
........................
........................

........................
........................
........................

Wyposażenie dodatkowe:
.............................................................................................................................................................. ........................
.............................................................................................................................................................. ........................

Naświetla: Ilość: ......................... szt.

Wymiary naświetla 1: Szer. ....................................... Wys. ......................................... ........................
Wymiary naświetla 2: Szer. ....................................... Wys. ......................................... ........................
Antywłamaniowość:

 DPQ-82AL  DPQ-82AL RC2

........................

Pakiet szybowy naświetla:
Standard
Inny: .................................................................................................... ........................



Ramka Szybowa:
TGI czarna (standard)



Inna ramka

 Kolor: ...................................

Zamawiający: .................................................................................................................................................

Uwagi:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Ceny netto podane w PLN

........................
........................

Inny: .......................................................... ........................

 wewnętrzna ........................................................................................................................
 środkowa(we) ...................................  zewnętrzna ..........................................
TGI czarna (standard)

G

........................
........................
........................

Inny (RAL/Renolit): ................................ ........................
Dekory (RAL/Renolit): ........................................................................................................... .......................

Kolor: Standard

Pochwyty i zamki:

C

Model: .........................................

Podsumowanie:

........................
........................

Nr zlecenia / Data dostawy

Pieczątka

Cennik ważny od dnia: 09.09.2019
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OKNA | ROLETY | DRZWI | BRAMY GARAŻOWE
PVC | DREWNO | ALUMINIUM

Każdego dnia,
na całym
świecie...
tysiące ludzi sprawdzają produkty DAKO w najbardziej
wymagającym teście: w laboratorium codziennego użytku.
Z wyrobów DAKO korzystają między innymi mieszkańcy
nowoczesnej i egzotycznej Japonii, historycznych stolic
Europy, a także zimnej, dalekiej Północy oraz gorących
rejonów Ameryki Południowej.

Dowiedz się więcej:
Wszystkie informacje na temat naszej oferty, polityki jakości DAKO oraz sieci sprzedaży
a także galerię realizacji i artykuły informacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.dako.eu
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DAKO/PVC/16.08.2016

www.dako.eu

