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ERKADO jest producentem drzwi zewnętrznych i  we-
wnętrznych. To również  nazwa handlowa, którą od 2010 
roku objęliśmy naszą działalność detaliczną, hurtową i eks-
portową. Wraz z jubileuszem 35. lecia istnienia Zakładu Sto-
larskiego Zbigniew Kozłowski jak również jego nieustanną 
rozbudową (otwarcie nowej hali produkcyjnej 4.500 m²) 
i  ciągłym rozwojem (nowa kolekcja drzwi ramiakowych 
STILE) nowa marka ERKADO wpisuje się jako lider w  pro-
dukcji drzwi o wysokiej jakości za rozsądną cenę. 

Zakład powstał w  1976 roku w  Chwałowicach, w  woje-
wództwie podkarpackim. Jego założycielem jest Zbigniew 
Kozłowski - mistrz stolarstwa, który swoje pierwsze nauki 
rzemieślnicze pobierał od swojego ojca, również stolarza. 
Dzięki temu nasza marka opiera się nie tylko na ponad 
30-letnim doświadczeniu, ale również na ugruntowanej tra-
dycji rodzinnej. Na początku swojej działalności firma zaj-
mowała się szeroko rozumianą „stolarką”, a więc produkcją 
drzwi, okien itp. dla prywatnych odbiorców. Nauczyło nas to 
elastycznego podejścia do potrzeb naszych Klientów, dzięki 
któremu mogliśmy sprostać nawet najbardziej nietypowym 
zamówieniom. Z biegiem czasu tendencje rynkowe wykre-
owały wysoki popyt na drzwi drewniane i  okna. W  trosce 
o najwyższą jakość produktu i zadowolenie naszych Klien-
tów, Zakład wdrażał innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne, a dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz inwestycjom 
wzmocnił swoją pozycję na rynku. Zakład stopniowo zawę-

żał profil swojej działalności głównie do produkcji drzwi ze-
wnętrznych drewnianych i drzwi wewnętrznych płytowych. 
Dalsze działania ukierunkowano na zakup nowoczesnego 
parku maszynowego, dzięki któremu zastosowano płytową 
technologię drzwi, co w dużym stopniu wpłynęło na popra-
wę jakości produktu.

Dzięki kolejnym inwestycjom w 2005 roku powstała druga 
fabryka z siedzibą w Gościeradowie, posiadająca dwie linie 
produkcyjne wytwarzające ościeżnice i drzwi wewnętrzne. 
Jej nowoczesne wyposażenie oraz wykwalifikowany perso-
nel pozwalają na realizację zamówień powyżej 20.000 sztuk 
ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych miesięcznie. 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiego wachla-
rza naszych produktów. W  chwili obecnej dysponujemy 
bogatą ofertą handlową drzwi zewnętrznych drewnianych 
oraz wewnętrznych płytowych. Wprowadziliśmy nową ko-
lekcję drzwi ramiakowych STILE. Współpracujemy z  od-
biorcami hurtowymi na terenie całego kraju oraz prowadzi-
my sprzedaż eksportową.

Nowa kolekcja drzwi ramiakowych STILE  to kolejny krok 
w stronę udoskonalenia technologii i polityki jakości. Jako-
ści, która jest dla nas priorytetem prowadzącym do powięk-
szenia najcenniejszego kapitału naszej firmy – grona zado-
wolonych Klientów.
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ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

Model KAMELIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka;  

 cena za 1 sztukę szyby – 8,00 zł* / 9,84 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

KAMeLiA
480,00 zł* / 590,40 zł**

KAMELIA 2KAMELIA 1 KAMELIA 3 KAMELIA 4

KAMELIA 5 KAMELIA 6 KAMELIA 7 KAMELIA 8

KAMELIA 1

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

NOWOŚĆ

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną 3



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

dOpłata dO szkła VsG 221 szyba mleczNa (dO całeGO skrzydła)

model cena

JUka 1 200,00 zł* / 246,00 zł**
JUka 2 107,00 zł* / 132,84 zł**
JUka 3 14,00 zł* / 19,68**
JUka 4  200,00 zł* / 246,00 zł**
JUka 5 150,00 zł* / 184,50 zł**
JUka 6 100,00 zł* / 123,00 zł**
JUka 7 50,00 zł* / 61,50 zł**
JUka 8 –

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 dopłaty do całego skrzydła (patrz tabela poniżej)
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

JUKA

JUKA 1

JUKA 2JUKA 1

JUKA 5

JUKA 3

JUKA 6

JUKA 4

JUKA 7 JUKA 8

420,00 zł* / 516,60 zł**

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

Model JUKA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

NOWOŚĆ
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ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

Model JUKA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko
– wstawki z aluminium szczotkowanego

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100) 
  – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 cena za 1 sztukę szyby – 23,00 zł* / 28,29 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”  „100”

FLoKs

FLOKS 1

FLOKS 2FLOKS 1 FLOKS 3 FLOKS 4

FLOKS 5 FLOKS 6 FLOKS 7 FLOKS 8

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

5

580,00 zł* / 713,40 zł**

WSTAWKI Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO

Model FLOKS w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 cena za 1 sztukę szyby – 19,00 zł* / 23,37 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

MAGnoLiA

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 2MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 5

MAGNOLIA 3

MAGNOLIA 6

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 7 MAGNOLIA 8

Model MAGNOLIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe
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420,00 zł* / 516,60 zł**



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

Model MAGNOLIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka;  

 cena za 1 sztukę szyby – 12,00 zł* / 14,76 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

PetUniA

PETUNIA 1

PETUNIA 2PETUNIA 1 PETUNIA 3 PETUNIA 4

PETUNIA 5 PETUNIA 6 PETUNIA 7 PETUNIA 8

Model PETUNIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe
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480,00 zł* / 590,40 zł**



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone aluminium szczotkowanym

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka;  

 cena za 1 sztukę szyby – 8,00 zł* / 9,84 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

MALwA

MALWA 2

550,00 zł* / 676,50 zł**

MALWA 2MALWA 1 MALWA 3 MALWA 4

MALWA 5 MALWA 6 MALWA 7 MALWA 8

Model MALWA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe
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SZYBA MLECZNA

SZYBA MLECZNA

ALUMINIUM SZCZOTKOWANE

ALUMINIUM SZCZOTKOWANE



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 cena za 1 sztukę szyby – 30,00 zł* / 36,90 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

irys

IRYS 1

IRYS 2IRYS 1

IRYS 5

IRYS 3

IRYS 6

IRYS 4

IRYS 7 IRYS 8

Model MALWA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe
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480,00 zł* / 590,40 zł**

Model IRYS w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty HDF o grubości 4mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100) 
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 cena za 1 sztukę szyby – 42,00 zł* / 51,66 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”  „100”

AzALiA
sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

10

AZALIA 1

AZALIA 2AZALIA 1

AZALIA 5

AZALIA 3

AZALIA 6

AZALIA 4

AZALIA 7 AZALIA 8

420,00 zł* / 516,60 zł**

Model AZALIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



ZŁOTY DĄB GREKOWENGE GREKOORZECH GREKO DĄB GREKO

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną

BIAŁY GREKO***

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko
– płyciny z płyty MDF o grubości 22mm oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba hartowana mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– tuleje tworzywowe drewnopodobne (4 szt.) – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.)  

 wykończenie: nikiel szczotkowany lub patyna – 80,00 zł* / 98,40 zł**
– kratka wentylacyjna (tylko dla skrzydeł o szerokościach: 80, 90, 100)  
 – 20,00 zł* / 24,60 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł* / 49,20 zł**
–  szkło VSG 221 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka; 

 dopłaty do całego skrzydła (patrz tabela poniżej)
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90”  „100”

HiACynt

dOpłata dO szkła VsG 221 szyba mleczNa (dO całeGO skrzydła)

model cena

HIacyNt 1 160,00 zł* / 196,80 zł**
HIacyNt 2 110,00 zł* / 135,30 zł**
HIacyNt 3 140,00 zł* / 172,20 zł**
HIacyNt 4 57,00 zł* / 70,11 zł**
HIacyNt 5 110,00 zł* / 135,30 zł**
HIacyNt 6 185,00 zł* / 227,55 zł**
HIacyNt 7  57,00 zł* / 70,11 zł**
HIacyNt 8 –

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

11

HIACYNT 1

480,00 zł* / 590,40 zł**

HIACYNT 2HIACYNT 1

HIACYNT 5

HIACYNT 3

HIACYNT 6

HIACYNT 4

HIACYNT 7 HIACYNT 8

Model HIACYNT w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)Model AZALIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO,   *** folia biała gładka imitująca powierzchnię malowaną */** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

ORZECH GREKO WENGE GREKO ZŁOTY DĄB GREKO DĄB GREKO BIAŁY GREKO***

KONSTRUKCJA
– skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
– ramiaki z płyty MDF oklejone folią greko

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szkło hartowane 8 mm

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
„60”  „70”  „80”  „90” 

drzwi szKLAne

FRAGI 3 FRAGI 1 FRAGI 2 FRAGI 4

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe stiLe

12

600,00 zł* / 738,00 zł**

570,00 zł* / 701,10 zł**600,00 zł* / 738,00 zł**600,00 zł* / 738,00 zł**

Model FRAGI w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37).
Model FRAGI nie występuje w systemach przesuwnych.



insPirACJe
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POKOJOWE 4/4 (opcja: 1/4, 2/4, 3/4) ŁAZIENKOWE 1/4 PEŁNE 0/4

BrAnd

NOWOCZESNY 
PROFIL

AKACJA

WENGE

JASNA AKACJA

TECHNOLOGIA

sOFt

ORZECH

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy14

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł** SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią
– krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT „60”  „70”  „80”  „90”  

Model BRAND w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



CetrA

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJAWENGE JASNA AKACJA

RYFLOWANY SZPROS

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 15

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł** SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią
– krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych  – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model CETRA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)Model BRAND w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



sAMUn

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA WENGEJASNA AKACJA

RYFLOWANY SZPROS

POKOJOWE 9/9 (opcja: 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9) ŁAZIENKOWE 2/9 PEŁNE 0/9

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy16

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł** SOFT 358,00 zł* / 440,34 zł**

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią
– krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model SAMUN w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



dorA

POKOJOWE 4/4 (opcja: 1/4, 2/4, 3/4) ŁAZIENKOWE 1/4 PEŁNE 0/4

AKACJA WENGEJASNA AKACJA

TECHNOLOGIA

sOFt

ORZECH

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 17* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

SOFT 298,00 zł* / 366,54 zł** 

SOFT 298,00 zł* / 366,54 zł** SOFT 298,00 zł* / 366,54 zł** 

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią
– krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model DORA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)Model SAMUN w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



eKA

POKOJOWE 3/3 (opcja: 1/3, 2/3) ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

AKACJA WENGEJASNA AKACJA

TECHNOLOGIA

sOFt

ORZECH

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy18 * CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

SOFT 240,00 zł* / 295,20 zł** 

SOFT 240,00 zł* / 295,20 zł** SOFT 240,00 zł* / 295,20 zł** 

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią
– krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model EKA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



MAnHAttAn

POKOJOWE 4/4 (opcja: 1/4, 2/4, 3/4 ) ŁAZIENKOWE 1/4 PEŁNE 0/4

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS DĄB BIELONY

BUK

OLCHA

staNdard

TECHNOLOGIA

JASNA AKACJA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

TECHNOLOGIA

sOFt

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 19* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model MANHATTAN w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37)  
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)Model EKA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



toP

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH

staNdard

TECHNOLOGIA

JASNA AKACJA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy20 * CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model TOP w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



GAMA

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS

staNdard

TECHNOLOGIA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 21* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 
KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model GAMA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



toLedo

POKOJOWE 5/5 (opcja: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5) ŁAZIENKOWE 2/5 PEŁNE 0/5

TECHNOLOGIA

sOFt

WENGE

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy

NOWOŚĆ

22

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

Model TOLEDO w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



BroAdwAy

POKOJOWE 6/6 (opcja: 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6) ŁAZIENKOWE 2/6 PEŁNE 0/6

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH

CALVADOS DĄB BIELONY

BUK

staNdard

TECHNOLOGIA

JASNA AKACJA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 23

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

STANDARD 298,00 zł* / 366,54 zł**

SOFT 328,00 zł* / 403,44 zł** 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model BROADWAY w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37) 
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



dAriA

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH

CALVADOS

BUK

OLCHA

staNdard

TECHNOLOGIA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy24

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model DARIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37) 
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



GALeriA

POKOJOWE 3/3 (opcja: 1/3, 2/3) ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

staNdard

TECHNOLOGIA

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS DĄB BIELONY

BUK

OLCHAJASNA AKACJA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 25

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model GALERIA w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37) 
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



KwAdro 3

POKOJOWE 4/4 (opcja: 1/4, 2/4, 3/4) ŁAZIENKOWE 1/4 PEŁNE 0/4

TECHNOLOGIA

sOFt

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS OLCHA

staNdard

TECHNOLOGIA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

CIEMNY DĄB

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy26

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł** 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna
– możliwość wyboru szklenia w skrzydle pokojowym

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych  – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model KWADRO 3 w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37) 
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



Uno

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS DĄB BIELONY
tylko dla skrzydła pełnego

BUK
tylko dla skrzydła pełnego

staNdard

TECHNOLOGIA

JASNA AKACJA
tylko dla skrzydła pełnego

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 27

STANDARD 130,00 zł* / 159,90 zł**

SOFT 140,00 zł* / 172,20 zł** 

STANDARD 264,00 zł* / 324,72 zł**

SOFT 294,00 zł* / 361,62 zł** 

STANDARD 240,00 zł* / 295,20 zł**

SOFT 270,00 zł* / 332,10 zł** 

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
–  dodatkowy zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową  

(dostępny tylko w skrzydle SOFT pełnym o szer. „80 i „90” z płytą 
wiórową otworowaną) – 15,00 zł* / 18,45 zł**

– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model UNO w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37) 
oraz w ograniczonej kolorystyce w systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



zeFir

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

sOFt

AKACJA

AKACJA

WENGE

WENGE

ORZECH

ORZECH CALVADOS DĄB BIELONY

staNdard

TECHNOLOGIA

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy28

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł**

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł**

STANDARD 289,00 zł* / 355,47 zł**

SOFT 319,00 zł* / 392,37 zł**

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba decormat – mleczna

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych– 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze ORZECH, AKACJA)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model ZEFIR w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37), systemie przesuwnym naściennym (str. 34 i 35) i chowanym w ścianę (str. 33)



CLAsiC

POKOJOWE 3/3 ŁAZIENKOWE 1/3 PEŁNE 0/3

TECHNOLOGIA

staNdard

BIAŁY LAK

CALVADOS LAK

BUK LAK

OLCHA LAK

DĄB LAK
DOSTĘPNA SZYBA – KORA DĘBU

sKrzydłA drzwiowe wewnętrzne wewnątrzLoKALowe

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy 29

STANDARD 234,00 zł* / 287,82 zł**

STANDARD 210,00 zł* / 258,30 zł** STANDARD 120,00 zł* / 147,60 zł**

* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF lakierowana

OKUCIA
– dwa zawiasy czopowe wkręcane
–  zamek na klucz, na wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy  

lub łazienkowy

SZKLENIE
– szyba kora dębu

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
–  płyta wiórowa otworowana (należy doliczyć dodatkowy zawias za 

dopłatą) – 78,00 zł* / 95,94 zł**
– dodatkowy zawias – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– kratka wentylacyjna – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  tuleje tworzywowe do drzwi łazienkowych (jeśli są zamawiane bez 

otworów pod tuleje), pokojowych oraz pełnych – 15,00 zł* / 18,45 zł**
– podcięcie wentylacyjne – 20,00 zł* / 24,60 zł**
–  osłonki na zawiasy (kolor: złoty, chrom połysk, chrom mat, patyna);  

 cena za komplet na 1 zawias – 9,00 zł* / 11,07 zł**
– skrzydło „100” – 40,00 zł * / 49,20 zł**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” tylko w kolorze BIAŁY LAK)

Model CLASIC w dostępnej kolorystyce występuje w drzwiach dwuskrzydłowych (str. 36 i 37). Model CLASIC nie występuje w systemach przesuwnych



Herse

DRZWI HERSE PRZEZNACZONE SĄ DO BUDOWNICTWA UżYTECZNOśCI PUBLICZNEJ 
I MIESZKANIOWEJ JAKO DRZWI WEWNĘTRZNE WEJśCIOWE

SKRZYDŁO HERSE Z OśCIEżNICĄ STAŁĄ I PROGIEM DĘBOWYM POSIADA IZOLACYJNOść 
AKUSTYCZNĄ NA POZIOMIE Rw (C; Ctr)=29 (-2; -4) dB

KONSTRUKCJA
–  ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
–  wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
–  wzmocnienie stalową blachą
–  grubość skrzydła 46 mm
–  możliwość zastosowania wkładki 36G/26 (drzwi otwierane do 

wewnątrz) 

WYKOŃCZENIE
– płyta HDF oklejona folią

OKUCIA
– trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
–  dwa zamki na wkładkę patentową

SZKLENIE
– brak

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
– wizjer – 12,00 zł* / 14,76 zł**
– próg dębowy z uszczelką szer. 60 mm – 50,00 zł* / 61,50 zł**

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDŁA HERSE
– dopłata + 20 % do cen ościeżnic stałych i regulowanych

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ
SOFT  „80”  „90” 

AKACJAWENGEORZECH

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE

technologia soft

dodatkowa uszczelka 
w skrzydle wzmocnienie  

blacha stalowa

płyta 
homalight

PRÓG DĘBOWY

TECHNOLOGIA

sOFt

*/** Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki, wizjera oraz ościeżnicy

sKrzydło drzwiowe wewnętrzne weJśCiowe

WIZJER

ZAMEK ZASUWKOWY

NOWOŚĆ
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SOFT 390,00 zł* / 479,70 zł**



Istnieje możliwość skrócenia skrzydeł we własnym zakresie, maksymalnie do 50 mm  
(UWAGA: nie można skracać skrzydeł FRAGI, drzwi dwuskrzydłowych oraz skrzydeł bezfelcowych do systemów przesuwnych)

WENTYLACJA

TULEJE TWORZYWOWE DO DRZWI PŁYTOWYCH TULEJE TWORZYWOWE DREWNOPODOBNE 
DO DRZWI RAMIAKOWYCH STILE

TULEJE METALOWE KWADRATOWE I OKRĄGŁE  
DO DRZWI RAMIAKOWYCH STILE

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

ZŁOTA, CHROM POŁYSK, CHROM MAT, PATYNA

drzwi wewnętrzne – inForMACJe PrAKtyCzne

TECHNOLOGIA

SOFT

Drzwi SOFT, wykonane w najnowszej technologii, posiadają 
dodatkowe ramiaki pionowe, co zdecydowanie polepsza 
sztywność skrzydeł; ma to szczególne znaczenie dla skrzydeł 
z dużą ilością szkła. Drzwi SOFT nie posiadają ostrych krawędzi, 
co stanowi o ich estetycznym i bardzo nowoczesnym wyglądzie. 
Technologia SOFT polega na oklejaniu powierzchni płaskiej 
oraz felcu drzwiowego folią w jednym kawałku, której łączenie 
występuje tylko w jednym, niewidocznym miejscu. 
Drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej   odporności na 
zarysowania, co zdecydowanie poprawia ich odporność na 
intensywne użytkowanie.

TECHNOLOGIA

staNdard sOFt

OSŁONKI NA ZAWIASY

dla płyty WIórOWeJ OtWOrOWaNeJ stOsUJemy OblIGatOryJNIe dOdatkOWy trzecI zaWIas

PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA

plaster mIOdU I płyta WIórOWa OtWOrOWaNa dOtyczą tylkO drzWI płytOWycH

PLASTER MIODU

WYPEŁNIENIE

SKRACANIE SKRZYDEŁ
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SZYBA VSG 221 MLECZNA

tUNele reGUlOWaNe

„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

Szerokość otworu w murze 686 786 886 986 1086 1186 1286 1386 1486 1586 1686 1786 1886 1986

Szerokość zewnętrzna tunelu 646 746 846 946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846 1946

Szerokość w świetle tunelu 602 702 802 902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 1902

Szerokość krycia tunelu 744 844 944 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044

Wysokość otworu w murze 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063

Wysokośc zewnętrzna tunelu 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043

Wysokość w świetle tunelu 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Wysokość krycia tunelu 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092

Drzwi wewnętrzne ERKADO to kolekcja skrzydeł drzwiowych, 
która spełnia różne oczekiwania naszych Klientów. Od kla-
sycznych modeli, poprzez uniwersalne, aż do wnętrz nowocze-
snych. 
Priorytety to jakość i rozsądna cena oraz możliwość konfigu-
racji danego modelu pod względem kolorystyki, technologii 
(STANDARD, SOFT, STILE), szerokości, wypełnienia, zamka, 
wentylacji oraz ilości szklenia w skrzydłach pokojowych.

KRATKA

szerOkOŚĆ skrzydła szerOkOŚĆ pOdcIęcIa 
(mm)

WysOkOŚĆ pOdcIęcIa 
(mm)

„60” 320 32
„70” 420 32
„80” 520 32
„90” 620 32

„100” 720 32

szyba gładkafolia matowa

31* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO



insPirACJe
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system przesUWNy cHOWaNy W ŚcIaNę

„60” „70” „80” „90” „100”

s1 Szerokość skrzydła 644 744 844 944 1044

s2 Szerokość w świetle ościeznicy 602 702 802 902 1002

s3 Szerokość kasety 1317 1517 1717 1917 2117

s4 Szerokość krycia ościeżnicy 744 844 944 1044 1144

h1 Wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030

h2 Wysokość w świetle ościeznicy 2021 2021 2021 2021 2021

h3 Wysokość kasety 2115 2115 2115 2115 2115

systeM PrzesUwny CHowAny w śCiAnę

s3
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s4

s2

12
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s4

s2

h2

h3 h1

system przesuwny chowany w ścianę przystosowany jest wyłącznie  
do grubości ściany o szerokości 125mm. ZAMEK HAKOWY 

POCHWYT OKRĄGŁY
ZAMEK HAKOWY 
POCHWYT OWALNY

W skład zamka hakowego wchodzą dwa srebrne pochwyty

POCHWYTY OKRĄGŁE

ZŁOTY SREBRNY

ZŁOTY

SREBRNY

POCHWYTY OWALNE

kOlOr

dOstępNe skrzydła bezFelcOWe dO systemU przesUWNeGO 
(drzWI płytOWe)
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jasna akacja          *

dąb bielony    * 

calvados        

ciemny dąb       

*) tylko pełne gładkie
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System w całości wykonany z aluminium do zabudowy płytą 
karton-gips dla drzwi jednoskrzydłowych chowanych w ścianę. 

Cena kasety aluminiowej do systemu przesuwnego chowanego 
w ścianę – 720,00 zł* / 885,60 zł**

Cena ościeżnicy wraz ze szczotkami maskującymi  
– 350,00 zł* / 430,50 zł** 

Opcje za dopłatą:
– zamek hakowy z okuciami – 120,00 zł* / 147,60 zł**
–  pochwyt owalny lub okrągły w kolorach srebrny albo złoty  

– 18,00 zł* / 22,14 zł** za sztukę  
(komplet pochwytów składa się z dwóch sztuk)

Drzwi ramiakowe STILE (oprócz modelu FRAGI) są dostępne 
w systemie przesuwnym chowanym w ścianę w pełnej kolorystyce 
GREKO oraz w zakresie szerokości skrzydła od „60” do „100”.

UWaGa: proszę sprawdzić dostępność skrzydła „100”  w poszczególnych modelach 
drzwi płytowych.
Nie ma możliwości wykoniania podcięcia w skrzydle bezfelcowym do systemu 
przesuwnego chowanego w ścianę.



system przesUWNy z zabUdOWą OŚcIeża

drzWI pOJedyNcze drzWI pOdWóJNe

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100”x2

s1 Szerokość skrzydła 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 Szerokość otworu w murze 686 786 886 986 1086 1286 1486 1686 1886 2086

s3 Szerokość zewnętrzna ościeżnicy 646 746 846 946 1046 1246 1446 1646 1846 2046

s4 Szerokość w świetle ościeżnicy 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

s5 Szerokość krycia ościeżnicy 744 844 944 1044 1144 1344 1544 1744 1944 2144

h1 Wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

h2 Wysokość otworu w murze 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063

h3 Wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043

h4 Wysokość w świetle ościeżnicy 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
h5 Wysokość krycia ościeżnicy 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092

system przesUWNy bez zabUdOWy OŚcIeża

drzWI pOJedyNcze drzWI pOdWóJNe

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100” x2

s1 Szerokość skrzydła 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 Szerokość otworu w murze 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

h1 Wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

h2 Wysokość otworu w murze 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

systeM PrzesUwny nAśCienny
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System przesuwny naścienny: 
– Pojedynczy – 270,00 zł* / 332,10 zł**
– Podwójny – 540,00 zł* /  664,20 zł**

Cena zawiera:
Szynę aluminiową wraz z maskownicą w kolorze skrzydła o długości:
– 200 cm do skrzydła „90”, „100”
– 180 cm do skrzydła „80”
– 150 cm do skrzydła „70”, „60”

Opcje za dopłatą:
–  ościeżnica regulowana typu „tunel” w cenie ościeżnicy 

  regulowanej (str. 38) 
– odbój z uszczelką (opcja tylko dla systemu pojedynczego)  
 – 80,00 zł* / 98,40 zł** 
– zamek hakowy z okuciami (opcja tylko dla systemu pojedynczego)  
 – 120,00 zł* / 147,60 zł**
–  pochwyt owalny lub okrągły w kolorach srebrny albo złoty  

 – 18,00 zł* / 22,14 zł** za sztukę 
 (komplet pochwytów składa się z dwóch sztuk)

Rodzaje systemów naściennych przesuwnych:
– Szyna wraz z maskownicą  
– Szyna wraz z maskownicą + odbój z uszczelką 
– Szyna wraz z maskownicą + ościeżnica tunel 
– Szyna wraz z maskownicą + ościeżnica tunel + odbój z uszczelką

przykładOWa kalkUlacJa ceNy pełNeGO pOJedyNczeGO systemU 
przesUWNeGO NaŚcIeNNeGO

mOdel drzWI rOzmIar ceNa NettO / **

Skrzydło bezfelcowe Samun „80” 358,00 zł* / 440,34 zł**
Maskownica z szyną aluminiową 180 cm 270,00 zł* / 332,10 zł**

Ościeżnica tunel np. 80-120 mm 180,00 zł* / 221,40 zł**
Odbój z uszczelką – 80,00 zł* / 98,40 zł**

Zamek hakowy – 120,00 zł* / 147,60 zł**
Razem 1008,00 zł* / 1239,84 zł**

kOlOr

dOstępNe skrzydła bezFelcOWe dO systemU przesUWNeGO 
(drzWI płytOWe)
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DRZWI RAMIAKOWE STILE (oprócz modelu FRAGI) są dostępne 
w systemie przesuwnym chowanym w ścianę w pełnej kolorystyce 
GREKO  oraz w zakresie szerokości skrzydła od „60” do „100” (system 
pojedynczy) i od”120” do „200” (system podwójny).

UWaGa: proszę sprawdzić dostępność skrzydła „100” w poszczególnych modelach 
drzwi płytowych.
Nie ma możliwości wykoniania podcięcia w skrzydle bezfelcowym do systemu 
przesuwnego naściennego.
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OŚcIeżNIca reGUlOWaNa
drzWI pOdWóJNe   (wymiary do ościeżnicy typu tUNel patrz tabela str. 31)

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

a+b Szerokość skrzydła 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 Szerokość otworu w murze 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006

s2 Szerokość zewnętrzna ościeżnicy 966 1066 1166 1266 1366 1466 1566 1666 1766 1866 1966

s3 Szerokość w świetle ościeżnicy 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

s4 Szerokość krycia ościeżnicy 1064 1164 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

h1 Wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

h2 Wysokość otworu w murze 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063

h3 Wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2043

h4 Wysokość w świetle ościeżnicy 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

h5 Wysokość krycia ościeżnicy 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092

Praktyczne informacje:
– W drzwiach dwuskrzydłowych występuje za dopłatą wypełnienie płytą wiórową otworowaną
–  Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych modeli drzwi jednoskrzydłowych płytowych oraz ramiakowych STILE 

w odpowiadających im cechach: kolor, wykończenie (STANDARD, SOFT), szklenie itd.
– Skrzydło bierne jest wyposażone w listwy przymykowe z zasuwkami drzwiowymi
– Skrzydło bierne poniżej szerokości „60” występuje tylko jako pełne gładkie – dostawka (patrz rysunek poniżej)
– Dostawki są dostępne wyłącznie z wypełnieniem plaster miodu i usłojeniem pionowym 

Cena drzwi dwuskrzydłowych:
– Drzwi płytowe SOFT i STANDARD: skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90” „100”* + skrzydło bierne  „60”, „70”, „80”, „90”
– Drzwi ramiakowe STILE: skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90”, „100” + skrzydło bierne  „60”, „70”, „80”, „90”

–  Drzwi płytowe: skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90”, „100” ( SOFT , STANDARD) + dostawki bierne pełne gładkie „30”, „40”, „50” (STANDARD)
–  Drzwi ramiakowe STILE: skrzydło czynne „60”, „70”, „80”, „90”, „100” + dostawka bierna pełna gładka „40” (skrzydło płytowe technologia STANDARD)

–  Dostawka bierna pełna gładka płytowa w technologii STANDARD występuje w szerokościach „30”, „40”, „50” dla drzwi płytowych oraz w sze-
rokości „40” dla drzwi ramiakowych STILE

Dostępne szerokości skrzydeł:
–  płytowe SOFT i STANDARD dwuskrzydłowe  od „120” do  „190” oraz kombinacje z dostawką pełną gładką STANDARD „60”+ „30”; „70”+ „30”;  

„80”+ „30”; „90”+ „30”; „100”*+ „30”;  „60”+ „40”; „70”+ „40”; „80”+ „40”; „90”+ „40”;  „100”*+ „40”; „60”+ „50”; „70”+ „50”; „80”+ „50”; „90”+ „50”; 
„100”*+ „50”;

–  ramiakowe STILE dwuskrzydłowe od „120” do „190”, oraz kombinacje z dostawką płytową pełną gładką STANDARD „60”+ „40”; „70”+ „40”; 
„80”+ „40”; „90”+ „40”; „100”+ „40”.

* Szerokość „100” nie dotyczy technologii SOFT natomiast w technologii STANDARD dotyczy wybranych modeli i kolorów (patrz drzwi jedno-
skrzydłowe).

Cena ościeżnicy stałej i regulowanej do drzwi dwuskrzydłowych + 30% 

drzwi dwUsKrzydłowe

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE  
– Z DOSTAWKĄ PEŁNĄ GŁADKĄ

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE  
– ASYMETRYCZNE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE  
– SYMETRYCZNE
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cena drzwi dwuskrzydłowych 
z listwą przymykową cena skrzydła x 2= + listwy przymykowe 

80,00 zł* / 98,40 zł**

cena drzwi dwuskrzydłowych 
z dostawką i listwą przymykową cena skrzydła= + dostawka pełna z listwami przymykowymi

300,00 zł* / 369,00 zł**



OŚcIeżNIca stała
drzWI pOdWóJNe

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

a+b Szerokość skrzydła 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 Szerokość otworu w murze 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040

s2 Szerokość zewnętrzna ościeżnicy 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010

s3 Szerokość w świetle ościeżnicy 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

h1 Wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

h2 Wysokość otworu w murze 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080

h3 Wysokość zewnętrzna ościeżnicy 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065

h4 Wysokość w świetle ościeżnicy 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

drzwi dwUsKrzydłowe
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Ościeżnica regulowana* o zakresie pow. 280 mm składa się z dwóch elementów
Ościeżnica regulowana* o zakresie pow. 400 mm składa się z trzech elementów
cena ościeżnicy stałej i regulowanej z dodatkowym zaczepem + 20 %
cena ościeżnicy stałej i regulowanej do drzwi dwuskrzydłowych + 30 %

ceny ościeżnicy tunel o szerokości 60, 70, 80, 90, 100 w cenie ościeżnicy regulowanej.
ceny ościeżnicy tunel o szerokości 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 w cenie ościeżnicy regulowanej do drzwi dwuskrzydłowych.

możliwośc wykonania ościeżnic do zakresu 500-520 mm. 
dopłata za każde 2 cm zakresu wynosi 30 zł netto bazując od ceny ościeżnicy 400-420 mm.

* dotyczy drzwi płytowych i ramiakowych

ABCDEF10

2021

2043

uszczelka gum
ow

a

2063
2092

D
RZW

I LEW
E

D
RZW

I PRAW
E

2030

40

60

min.20

max

G

podłoga

m
ur pianka

pianka

pianka

m
ur

m
ur

SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

ZAKRES REGULACJI  
OśCIEżNICY REGULOWANEJ
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szerokość drzwi a b c d e F G

„60” 644 618 602 624 646 744 686

„70” 744 718 702 724 746 844 786

„80” 844 818 802 824 846 944 886

„90” 944 918 902 924 946 1044 986

„100” 1044 1018 1002 1024 1046 1144 1086

OśCIEżNICA REGULOWANA  
O ZAKRESIE POW. 280 mm 

38 * CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

zakres regulacji
min.-max (mm)

OŚcIeżNIca reGUlOWaNa

drzWI płytOWe drzWI ramIakOWe stIle

cena cena

  80-100
100-120
120-140

195,00 zł* / 239,85 zł** 210,00 zł* / 258,30 zł**

140-160
160-180
180-200

219,00 zł* / 269,37 zł** 234,00 zł* / 287,82 zł**

200-220
220-240
240-260

234,00 zł* / 287,82 zł** 249,00 zł* / 306,27 zł**

260-280
280-300 249,00 zł* / 306,27 zł** 264,00 zł* / 324,72 zł**

300-320
320-340 302,00 zł* / 371,46 zł** 317,00 zł* / 389,91 zł**

340-360
360-380 355,00 zł* / 436,65 zł** 370,00 zł* / 455,10 zł**

380-400
400-420 385,00 zł* / 473,55 zł** 400,00 zł* / 492,00 zł**
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Ościeżnica stała do drzwi dwuskrzydłowych – dopłata 30 %
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SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAłEJ

szerokość drzwi a b c d e

„60” 644 618 602 690 720

„70” 744 718 702 790 820

„80” 844 818 802 890 920

„90” 944 918 902 990 1020

„100” 1044 1018 1002 1090 1120

39* CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

Cena obejmuje komplet 2 szt. x 213,5 cm i 1 szt. x 112 cm (dotyczy skrzydeł od „60” do „90”)
Cena obejmuje komplet 2 szt. x 213,5 cm (dotyczy skrzydeł od „100” do „190”)

Cena obejmuje komplet 2 szt. x 211,5 cm i 1 szt. x 106,5 cm (dotyczy skrzydeł od „60” do „90”)
Cena obejmuje komplet 3 szt. x 211,5 cm (dotyczy skrzydeł od „100” do „190”)

ceNA OścieŻNicy DO DRzwi RAmiAkOwycH STiLe 129,00 zł* / 158,67 zł**

ceNA kOmpLeTu DO DRzwi RAmiAkOwycH STiLe 14,00 zł* / 17,22 zł**

ceNA kOmpLeTu DO DRzwi RAmiAkOwycH STiLe 30,00 zł* / 36,90 zł**

ceNA OścieŻNicy DO DRzwi płyTOwycH 114,00 zł* / 140,22 zł**

ceNA kOmpLeTu DO DRzwi płyTOwycH 12,00 zł* / 14,76 zł**

ceNA kOmpLeTu DO DRzwi płyTOwycH 25,00 zł* / 30,75 zł**
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ERKADO Zbigniew Kozłowski
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl n/Sanem
NIP 865-118-29-63
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE
tel. 15/ 838 10 57
fax 15/ 838 18 84

DRZWI ZEWNĘTRZNE
tel. 15/ 845 33 88
fax 15/ 845 34 05

Ceny w katalogu podane są w złotówkach (PLN) w wartości netto*/brutto**.
Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.
Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.
Próbniki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu. Prosimy konsultować 
kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów. 
Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe 
poszczególnych elementów.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Aprobaty i certyfikaty do pobrania ze strony internetowej www.erkado.pl

www.erkado.pl


