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drzwi w zgodzie z naturą – dębowe, jesionowe, sosnowe

KATALOG 
STOLARKI DRZWIOWEJ



PEŁNA OFERTA DRZWI DOSTĘPNA NA: WWW.CZAJKADRZWI.PL

NASZE CERTYFIKATY

Warszawa, 29 marca 2013 r. 

Aptobata Techniczna ITB AT-15-6103/2013 jest nowelizacj  Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2010. Dokument 
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2013 zawiera 68 stron. Tekst tego dokumentu mo na kopiowa  tylko w ca o ci. 
Publikowanie lub upowszechnianie w ka dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego 
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Seria: APROBATY TECHNICZNE 
Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-6103/2013 

Na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (DzU Nr 
249, poz. 2497), w wyniku post powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek: 

PRODUCENTÓW 

wymienionych na stronach 2 ÷ 4 niniejszego dokumentu 

stwierdza si  przydatno  do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw : 

DREWNIANE DRZWI WEWN TRZNE WEJ CIOWE SYSTEMU 
HALSPAN

w zakresie i na zasadach okre lonych w Za czniku, który stanowi integraln  cz  niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

Termin wa no ci:

29 marca 2018 r. 

Za cznik:

Postanowienia ogólne i techniczne 

D Y R E K T O R 
z up. 

Zast pca Dyrektora 
ds. Wspó pracy z Gospodark

Marek Kapro

Szanowni Państwo !
Jesteśmy z Państwem od 1988 roku, a naszym celem nadrzędnym jest zadowolenie 

wszystkich Klientów z użytkowania naszych produktów. wykwalifikowana załoga, zmoder-
nizowany park maszynowy oraz nabyte doświadczenie pozwalają nam zaoferować Państwu 
produkty spełniające najwyższe standardy. Poprzez ciągły rozwój wzbogacamy najnowszą 
ofertę o idące z duchem czasu rozwiązania designerskie i technologiczne. 

naszym podstawowym produktem są nadal drzwi sosnowe, które od lat wykonywane są 
z najwyższej jakości klejonki powstałej z wyselekcjonowanego surowca sosnowego. Celem 
uszlachetnienia, ramiaki skrzydeł są obłogowane. Kolejnym charakterystycznym produktem 
są drzwi fornirowane dębowe oraz jesionowe. Konstrukcja tych drzwi wykonana jest z naj-
wyższej jakości klejonki sosnowej z doklejkami z litego drewna dębowego lub jesionowego. 
najczęściej drzwi te wykonywane są w wersji bezprzylgowej, z ukrytymi, regulowanymi za-
wiasami 3d, co znacznie podwyższa estetykę i komfort w ich użytkowaniu. drzwi fornirowa-
ne wyjątkowo pięknie komponują się z wnętrzem nadając mu niepowtarzalny i szlachetny 
charakter. 

nasza oferta to także drzwi wejściowe wewnętrzne. wypełnione pianką termoizolacyj-
ną spełniają wymagania najbardziej wymagających Klientów. wyszliśmy naprzeciw obec-
nym trendom i oferujemy Państwu drzwi szczotkowane oraz drzwi płaskie, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem. doskonale komponują się z wnętrzami mieszkalnymi jak i inwe-
stycjami. 

nierozłącznie w naszej ofercie dostępne są futryny stałe i regulowane, listwy wykończe-
niowe ,opaski maskujące, korony, parapety, stopnie schodowe... nasze wyroby dostępne są 
w wersji surowej, lakierowanej oraz olejowoskowanej. wykończenie proponujemy kolorami 
lazurowymi lub kryjącymi. do podstawowej palety kolorów dołączyliśmy wybarwienia paty-
nowane, w odcieniu brązowym oraz białym. w połączeniu z bogatym wzornictwem daje to 
niepowtarzalny efekt. 

nowością w ofercie 2017 są drzwi z serii KoMFort, z szeroką listwą ozdobną, umiesz-
czoną dookoła kasety oraz na jej płaszczyźnie. opracowaliśmy wzory listew nawiązujące do 
stylu klasycznego oraz stylu retro. ich szerokość i kształt sprawia, że są  niezwykle efektow-
ne i wyjątkowe.

Po raz pierwszy mamy w ofercie drzwi drewniane przeciwpożarowe o odporności ognio-
wej ei 30, ei 60 wykonywane na bazie płyty HaLSPan. drzwi tego typu uszlachetniamy na-
turalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową. w standardzie montujemy uszczelki pęcz-
niejące i akustyczne. w komplecie z futryną drewnianą stanowią zestaw a ich parametry 
odpowiadają wymaganiom w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz 
budynków zamieszkania zbiorowego.

różnorodność, bogactwo wzorów, szeroka paleta kolorów to nasze atuty. Liczymy, że 
produkowane przez nas wyroby  o najwyższej jakości w pełni zaspokoją  potrzeby Klientów  
pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Proponujemy korzystne warunki współ-
pracy : wysokie upusty cenowe, dogodne terminy płatności, krótkie terminy realizacji.

zapraszamy do współpracy.
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 SPIS TREŚCI  
Seria drzwi DELUX - nowoczesne - ostre krawędzie str.4-12
GUSTAV  str.4 
ARTO  str.5
Bertona / doMino  str.6
deCo / SoLo  str.7
CaStro / MerKurY  str.8
deLta / eVo  str.9
BaLi / BraVo  str.10
Vigo / StoLarKa deLuX  str.11
aLFa / Quatro  str.12
Seria drzwi KOMFORT- wzbogacone ozdobnymi listwami str.13
KOMFORT  str.13
Seria drzwi TRADYCYJNE str.14 -21
NEMO / ALEX  str.14
KOBE / PLatinuM  str.15
PreStige / oMega  str.16
roYaL / KUBA  str.17
SiLVer / CLaSSiC  str.18
denVer / Haga  str.19
BoSton / weneCJa  str.20
ParYŻ / ManHattan iV  str.21

Seria drzwi IMPRESS - białe - wytłaczane str.22
IMPRESS  str.22
VinCi-płaskie / drzwi sęczne str.23
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE str.24
drzwi wejściowe wewnętrzne str.25
drzwi przesuwne str.26
drzwi przesuwne chowane w ścianę str.27
drzwi wahadłowe / łamane  str.28
Futryny obustronnie regulowane TWIN  str.29
Futryny sosnowe stałe i regulowane str.30
Futryny dębowe / jesionowe stałe i regulowane str.31
Stopnie, parapety i listwy str.32
dodatki str.33
Kolorystyka oraz wzory szkła  str. 34
 wymiary  str. 35  

KILKA SŁÓW NA TEMAT KONSTRUKCJI PRODUKOWANYCH DRZWI

Drzwi SOSNOWE - elementy w całości wykonane z drewna sosno-
wego / kasety wykonane z MdF-u fornirowane naturalnym fornirem 
sosnowym

Drzwi w kolorze RAL - na drewnie sosnowym - elementy wykonane 
z drewna sosnowego dodatkowo obłożonego płycinami HdF o grubości 
3 mm / kasety wykonane z trwałego materiału MdF

 ∙charakteryzuje 
się profilowa-
nymi krawę-
dziami wzdłuż 
konstrukcyj-
nych elemen-
tów pionowych 
i poziomych
 ∙charaktery-
styczne profilo-
wane kasety
 ∙dąB /JeSion 

 ∙charaktery-
zuje się różnej 
głębokości 
przetłocze-
niami na 
płaszczyźnie
 ∙struktura 
gładka
 ∙dostępne 
wyłącznie 
wg poniższej 
konstrukcji

 ∙charakteryzuje 
się ozdobnymi, 
frezowanymi 
listwami umiej-
scowionymi za-
równo dookoła 
kaset jak i na ich 
płaszczyźnie
 ∙płaskie kasety
 ∙dąB /JeSion

 ∙charakteryzuje 
się delikatnie 
zaokrąglonymi 
krawędziami 
wzdłuż kon-
strukcyjnych 
elementów 
pionowych 
i poziomych
 ∙płaskie kasety
 ∙dąB /JeSion

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Profil DE LUX 
(katalog str.4-12):

Profil TRADYCYJNY 
(katalog str.14-21):

Profil KOMFORT 
(katalog str.13):

Profil IMPRESS 
(katalog str.22):

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

obłóg dębowy lub 
jesionowy o grubości 
1,5-3 mm

ozdobne, 
dwustronne listwy 
wykonane z litego 
drewna dębowego 
lub jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Płaska kaseta 
wykonana z 
trwałego materiał 
MdF, fornirowana 
naturalnym forni-
rem dębowym lub 
jesionowym

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

obłóg dębowy lub 
jesionowy o grubości 
1,5-3 mm

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Płaska kaseta 
wykonana z trwałego 
materiał MdF, forni-
rowana naturalnym 
fornirem dębowym 
lub jesionowym

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

Solidne doklejki 
z litego drewna 
dębowego lub 
jesionowego

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

ramiak 
wewnętrzny 
z klejonki 
sosnowej

ramiak 
z klejonki 
sosnowej

wypełnienie wyko-
nane z płyty wióro-
wej odpowiednio 
frezowanej

Płyta HdF grubości 
3 mm, tłoczona wg 
dostępnych wzorów

obłóg dębowy lub 
jesionowy o grubo-
ści 1,5-3 mm

Profilowana kaseta 
wykonana z trwałe-
go materiału MdF, 
fornirowana naturalnym 
fornirem dębowym lub 
jesionowym
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wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane. 
Standardowo oszklone szkłem mlecznym 
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej. 

 CENY NETTO
GUSTAV 1/ 2/ 3

sosna dąb / jesion
surowe 580,00 zł 920,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 930,00 zł 1230,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1260,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

GUSTAV 2

GUSTAV 1

GUSTAV 3

GUSTAV /profil de LuX/

Profil DE LUX

NOWOŚĆ
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ARTO 1

ARTO 2
ARTO 3

CENY NETTO
ARTO 1/ 2/ 3

sosna dąb / jesion
surowe - -
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

/profil de LuX/ ARTO-DZIKI DĄB 

Prezentujemy Państwu nasz najnowszy produkt, który jest 
charakterystyczny w swej prostocie. Powstał on z myślą o tych, 
którzy poszukują czegoś innego co byłoby niepowtarzalne. 
wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy produkt 
o nazwie arto – dziKi dąB.
 
Produkt ten charakteryzuje się naturalnym wyglądem oraz dużą 
ilością sęków dzięki czemu każdy wyprodukowany model jest 
niepowtarzalny. Model ten dostępny jest w wykonaniu z drewna 
dębowego, jesionowego oraz sosnowego. w standardzie wy-
posażony w zamek, zawiasy regulowane oraz szkło bezpieczne. 
wersja z sękiem dostępna jest tylko dla drzwi dębowych, nato-
miast pozostałe gatunki drewna wykonane są jako bezsęczne.  

Przy zamówieniu wersji dębowej należy wskazać czy ma być ona 
wykonana z sękiem czy bez.

trend, który prezentujemy nabiera rozpędu i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Przemysł meblarski już dawno się o tym przekonał

NOWOŚĆ

Bezpieczne szkło w standardzie Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   
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BERTOnA /profil de LuX/

DOmInO /profil de LuX/

BERTONA 10

BERTONA 9

BERTONA 3

BERTONA 2

BERTONA1

DOmiNO 81

DOmiNO 83

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy  
regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

 DOMINO 81/ 83/ 86
sosna dąb / jesion

surowe  550,00 zł  920,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  900,00 zł   1 160,00 zł
lakier kolor  930,00 zł   1 190,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne dekormat

BERTONA B1/ B2/ B3/ B9/ B10
sosna dąb / jesion

surowe   550,00 zł      920,00 zł  
lakier bezbarwny / olejowosk    900,00 zł     1 160,00 zł  
lakier kolor    930,00 zł     1 190,00 zł  
szkło  w cenie szkło mleczne dekormat 

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy  
regulowane.
Standardowo oszklone szkłem 
mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakiero-
wanej lub olejowoskowanej.

Profil DE LUX

DOmiNO 86
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/profil de LuX/ DECO 

/profil de LuX/  SOlO

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek  
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.  
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

SOLO 2
SOLO 3

SOLO 4

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

DEcO 1
DEcO 3

DEcO 2

 DECO 1/ 2/ 3 
sosna dąb / jesion

surowe  550,00 zł  920,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  900,00 zł   1 160,00 zł
lakier kolor  930,00 zł   1 190,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne dekormat

 SOLO 1/ 2/ 3/ 4
sosna dąb / jesion

surowe  550,00 zł  920,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  900,00 zł   1 160,00 zł
lakier kolor  930,00 zł   1 190,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie

SOLO 1
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wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej lub 
olejowoskowanej.

CENY NETTO
CASTRO 108/ 110/ 113

sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 920,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 900,00 zł 1160,00 zł
lakier kolor 930,00 zł 1190,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne dekormat

cASTRO 113

cASTRO 108

cASTRO 110

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg. 
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

CASTRO /profil de LuX/

 CENY NETTO
MERkURY 1 MERkURY 2/  3/ 4

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 580,00 zł 920,00 zł 600,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 930,00 zł 1230,00 zł 930,00 zł 1230,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1260,00 zł 960,00 zł 1260,00 zł
szkło - w cenie szkło mleczne bezpieczne VSG

Dopłata za szczotkowanie 220 zł netto

mERkURy 1

mERkURy 4

mERkURy 2

mERkURy 3

wykonanie w 3 warian-
tach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i za-
wiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.  
dostępne w wersji suro-
wej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   

mERKURy /profil de LuX/

Jest to pierwszy i obecnie jedyny model dostępny w wersji 
szczotkowanej (szczotkowane jest tylko pięć kaset poziomych).  

Wersja szczotkowana dostępna jest wyłącznie dla drzwi dębowych w kolorystyce:  
OLEJOWOSk 3073,  OLEJOWOSk 3166, OLEJOWOSk bezbarwny lub surowy.  

W związku ze szczotkowaniem kaset poziomych mogą wystąpić różnice kolorystyczne 
względem pozostałych elementów, co jest wynikiem naturalnego charakteru surowca.

Profil DE LUX
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/profil de LuX/ DElTA 

/profil de LuX/  EVO

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek  
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym.  
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO
DELTA 1/ 2/ 3

sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 920,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 900,00 zł 1160,00 zł
lakier kolor 930,00 zł 1190,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

CENY NETTO
EVO 1/ 2/ 3/ 4

sosna dąb / jesion
surowe - -
lakier bezbarwny / olejowosk 1120,00 zł 1430,00 zł
lakier kolor 1150,00 zł 1460,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Podane ceny dotyczą samych skrzydeł

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg. 
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

DELTA 1
DELTA 3

DELTA 2

EVO 1
EVO 2

EVO 3
EVO 4

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie
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BAlI /profil de LuX/

BRAVO /profil de LuX/

CENY NETTO
BALI 1/ 2/ 3/ 4

sosna dąb / jesion
surowe 600,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł
szkło  w cenie szkło mleczne bezpieczne

BALi 1

BRAVO 2

BALi 3

BRAVO 3

BALi 4

BRAVO 4

BRAVO 1

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulo-
wane.  
Standardowo oszklone szkłem  
mlecznym bezpiecznym VSg.  
dostępne w wersji surowej,  
lakierowanej lub olejowoskowanej.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

BALi 2

CENY NETTO
BRAVO nr 1/ 2/ 3/ 4

sosna dąb / jesion
surowe 600,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Profil DE LUX



11

PEŁNA OFERTA DRZWI DOSTĘPNA NA: WWW.CZAJKADRZWI.PL

/profil de LuX/ VIGO 

/profil de LuX/  STOlARKA DE lUx

 CENY NETTO
SENSO DE LUx/ BENO DE LUx/  

ROMA DE LUx/ MANhATTAN DE LUx
sosna dąb / jesion

surowe 750,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 1060,00 zł 1260,00 zł
lakier kolor 1090,00 zł 1290,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

wykonanie w 3 warian-
tach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek  
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.  
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

BENO DE LUX

ROmA DE LUX

mANhATTAN DE LUX

SENSO DE LUX

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulo-
wane.  
Standardowo oszklone szkłem  
mlecznym bezpiecznym VSg.  
dostępne w wersji surowej,  
lakierowanej lub olejowoskowanej.

ViGO 5
ViGO 6

ViGO 2
ViGO 4

ViGO 1

CENY NETTO
VIGO 1/ 2/ 4/ 5/ 6

sosna dąb, jesion
surowe 750,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 1060,00 zł 1260,00 zł
lakier kolor 1090,00 zł 1290,00 zł

szkło w cenie szkło mleczne  
bezpieczne

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie
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AlfA /profil de LuX/

ALfA 4
ALfA 1

ALfA 2
ALfA 3

Seria drzwi KoMFort

Jest to nowy produkt, którego 
cechą charakterystyczną są 
ozdobne listwy montowane 
dookoła paneli oraz na ich 
płaszczyźnie. na chwilę obecną 
dostępne są dwa rodzaje listew 
ozdobnych, jedna nawiązująca 
do stylu retro (K1) druga zaś po-
zostaje bardziej klasyczna (K2).
Przy zamówieniu należy wskazać 
wybrany rodzaj ozdobnej listwy. 
do drzwi KoMFort dostępne 
są również dedykowane futryny 
regulowane twin KoMFort.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy 
regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem 
mlecznym bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej lub olejo-
woskowanej

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO
ALfA 1/ 2/ 3/ 4

sosna dąb / jesion
surowe 600,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

CENY NETTO
qUATRO 1/ 2/ 3/ 4

sosna dąb / jesion
surowe 600,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł
szkło  w cenie szkło mleczne bezpieczne 

QUATRO 1

QUATRO 2

QUATRO 3

QUATRO 4

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

qUATRO /profil de LuX/

Profil DE LUX
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/profil KoMFort/ KOmfORT
Seria drzwi KoMFort

Jest to nowy produkt, którego 
cechą charakterystyczną są 
ozdobne listwy montowane 
dookoła paneli oraz na ich 
płaszczyźnie. na chwilę obecną 
dostępne są dwa rodzaje listew 
ozdobnych, jedna nawiązująca 
do stylu retro (K1) druga zaś po-
zostaje bardziej klasyczna (K2).
Przy zamówieniu należy wskazać 
wybrany rodzaj ozdobnej listwy. 
do drzwi KoMFort dostępne 
są również dedykowane futryny 
regulowane twin KoMFort.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy 
regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem 
mlecznym bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej lub olejo-
woskowanej

kOmfORT 1
CENY NETTO

kOMfORT 1/ 2/ 3/ 4/ 5
sosna dąb / jesion

surowe 990,00 zł  1290,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  1390,00 zł   1760,00 zł
lakier kolor 1420,00 zł   1790,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne VSG

kOmfORT 3

kOmfORT 4

kOmfORT 5

kOmfORT 2

Wykończenie k2

Wykończenie k1

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzieProfil kOmfORT

Przy zamówieniu prosimy o wskazanie, który rodzaj listew wykończeniowych został wybrany: k 1 czy k 2. 
W sytuacji braku informacji zawsze wykonujemy k2.

NOWOŚĆ
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nEmO /profil tradYCYJnY/

AlEx /profil tradYCYJnY/

NEmO 1
NEmO 2

NEmO 3

ALEX 1
ALEX 2

ALEX 3
ALEX 4

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, 
lakierowanej lub olejowo-
skowanej.

wykonanie
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w 
zamek i zawiasy 
regulowane.  
Standardowo 
oszklone szkłem 
mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowa-
nej lub olejowosko-
wanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wykonane w proporcjach, które podkreślają 
masywny charakter.  
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone 
szkłem mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO
ALEx 1/ 2/ 3

sosna dąb / jesion
surowe  580,00 zł  930,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  950,00 zł   1 230,00 zł
lakier kolor  980,00 zł   1 260,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

CENY NETTO
 NEMO 1/ 2/ 3 

sosna dąb / jesion
surowe  580,00 zł  930,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  950,00 zł   1 230,00 zł
lakier kolor  980,00 zł   1 260,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Profil TRADycyJNy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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/profil tradYCYJnY/ KOBE  

/profil tradYCYJnY/  PlATInIUm

wykonanie
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w 
zamek i zawiasy 
regulowane.  
Standardowo 
oszklone szkłem 
mlecznym  
bezpiecznym VSg.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowa-
nej lub olejowosko-
wanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wykonane w proporcjach, które podkreślają 
masywny charakter.  
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

kOBE 1
kOBE 3

kOBE 2

CENY NETTO
PLATINIUM f1 PLATINIUM f2 PLATINIUM f4

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny/ olejowosk 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne  - 20,00 zł 60,00 zł
ornament bezbarwny  - 20,00 zł 60,00 zł

PLATiNiUm f2

PLATiNiUm f4

PLATiNiUm f1

CENY NETTO
 NEMO 1/ 2/ 3 

sosna dąb / jesion
surowe  580,00 zł  930,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  950,00 zł   1 230,00 zł
lakier kolor  980,00 zł   1 260,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

CENY NETTO
 kOBE 1/ 2/ 3 

sosna dąb / jesion
surowe  580,00 zł  930,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk  950,00 zł   1 230,00 zł
lakier kolor  980,00 zł   1 260,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie

NOWOŚĆ
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OmEGA 4

PRESTIGE /profil tradYCYJnY/

OmEGA /profil tradYCYJnY/

PRESTiGE P1

OmEGA 1

OmEGA 2

OmEGA 3

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy 
regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne  
lub ornamentowe.
dostępne w wersji surowej,  
lakierowanej lub olejowoskowanej.

wykonanie  
w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne 
lub ornamentowe.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO
PRESTIGE P1 PRESTIGE  P2 PRESTIGE  P3

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor  - 60,00 zł 90,00 zł
ornament bezbarwny  - 40,00 zł 70,00 zł

Podane ceny dotyczą samych skrzydeł

Dopłata za lakierowanie skrzydła w kolorze białym 280,00 zł netto

Dopłata za lakierowanie futryny w kolorze białym 250,00 zł netto

Dopłata za lakierowanie skrzydła w kolorze białym 280,00 zł netto

Dopłata za lakierowanie futryny w kolorze białym 250,00 zł netto

PRESTiGE P2

PRESTiGE P3

CENY NETTO
OMEGA 1 OMEGA 2 OMEGA 3 OMEGA 4

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 900,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł
lakier kolor 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor - 30,00 zł 90,00 zł 100,00 zł
ornament bezbarwny - 30,00 zł 70,00 zł 80,00 zł

Profil TRADycyJNy
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/profil tradYCYJnY/  ROyAl 

/profil tradYCYJnY/  KUBA

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wykonane w proporcjach, 
które podkreślają masywny  
charakter. wyposażone 
w zamek i zawiasy regulowane. 
opcjonalnie szkło mleczne  
lub ornamentowe. dostępne  
w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
Standardowo oszklone szkłem mlecznym.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

ROyAL R6

ROyAL 4

ROyAL 2

ROyAL 5

ROyAL 1

kUBA 1
kUBA 2

kUBA 3

CENY NETTO
ROYAL 1 /6 ROYAL 2 /4 /5

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne  - 60,00 zł
ornament bezbarwny  - 60,00 zł

CENY NETTO
kUBA 1 kUBA 2 kUBA 3

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 620,00 zł  980,00 zł  750,00 zł  1 050,00 zł  750,00 zł  1 100,00 zł 
lakier bezbarwny / olejowosk 1050,00 zł  1 350,00 zł  1 050,00 zł  1 350,00 zł  1 050,00 zł  1 350,00 zł 
lakier kolor 1080,00 zł  1 380,00 zł  1 080,00 zł  1 380,00 zł  1 080,00 zł  1 380,00 zł 
szkło w cenie szkło mleczne bezpieczne

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie

NOWOŚĆ
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SIlVER /profil tradYCYJnY/

ClASSIC /profil tradYCYJnY/

SiLV
ER 1

cLASSic 88/6

cLASSic 87

cLASSic 88/4

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO
SILVER 1 SILVER 2 SILVER 3

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor  - 90,00 zł 90,00 zł
ornament bezbarwny  - 70,00 zł 70,00 zł

CENY NETTO
CLASSIC 87 CLASSIC 88/4 CLASSIC 88/6

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 900,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 900,00 zł 1200,00 zł 900,00 zł 1200,00 zł 900,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 930,00 zł 1230,00 zł 930,00 zł 1230,00 zł 930,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor  - 40,00 zł 70,00 zł
ornament bezbarwny  - 30,00 zł 50,00 zł

SiLV
ER 2

SiLV
ER 3

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe.
dostępne w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

Profil TRADycyJNy
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/profil tradYCYJnY/  DEnVER 

/profil tradYCYJnY/  HAGA

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane. 
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe. 
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane. 
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe. 
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

DENVER 71

DENVER 72

DENVER 72/2

CENY NETTO
hAGA 58 hAGA 57/1 hAGA 57

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny/ olejowosk 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł 930,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł 960,00 zł 1250,00 zł
szkło mleczne  - 20,00 zł 60,00 zł
ornament bezbarwny  - 20,00 zł 60,00 zł

hAGA 57/1

hAGA 57

hAGA 58

CENY NETTO
DENVER 71 DENVER 72 DENVER 72/2

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor  - 80,00 zł 60,00 zł
ornament bezbarwny  - 60,00 zł 40,00 zł

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie
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WENEcJA 43/6

BOSTOn /profil tradYCYJnY/

WEnECJA /profil tradYCYJnY/

BOSTON 91

WENEcJA 43

WENEcJA 40

WENEcJA 41

BOSTON 90

BOSTON 92

BOSTON 93

CENY NETTO
BOSTON 90 BOSTON 91 BOSTON 92 BOSTON 93

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł 550,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor - 20,00 zł 70,00 zł 90,00 zł
ornament bezbarwny - 20,00 zł 50,00 zł 70,00 zł

CENY NETTO
WENECJA 40 WENECJA 41 WENECJA 43 WENECJA 43/6

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 580,00 zł 980,00 zł 580,00 zł 980,00 zł 580,00 zł 980,00 zł 580,00 zł 980,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1220,00 zł 920,00 zł 1220,00 zł 920,00 zł 1220,00 zł 920,00 zł 1220,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1250,00 zł 950,00 zł 1250,00 zł 950,00 zł 1250,00 zł 950,00 zł 1250,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor - 35,00 zł 50,00 zł 80,00 zł
ornament bezbarwny - 20,00 zł 30,00 zł 60,00 zł

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne 
lub ornamentowe.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek 
i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne 
lub ornamentowe.
dostępne w wersji  
surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

Model nie występuje  
w kolorze białym kryjącym

Profil TRADycyJNy
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/profil tradYCYJnY/  PARyż 

/profil tradYCYJnY/  mAnHATAn IV

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek i zawiasy regulowane. 
opcjonalnie szkło mleczne lub ornamentowe. 
dostępne w wersji surowej, lakierowanej  
lub olejowoskowanej.

PARyż 9

PARyż 10

PARyż 11

CENY NETTO
PARYż 9 PARYż 10 PARYż 11

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 580,00 zł 980,00 zł 580,00 zł 980,00 zł 580,00 zł 980,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł 920,00 zł 1200,00 zł
lakier kolor 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł 950,00 zł 1230,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor  - 50,00 zł 70,00 zł
ornament bezbarwny  - 30,00 zł 50,00 zł

CENY NETTO
MANhATAN IV 47 MANhATAN IV 48 MANhATAN IV 50 MANhATAN IV 51
sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion

surowe 520,00 zł 950,00 zł 520,00 zł 950,00 zł 520,00 zł 950,00 zł 520,00 zł 950,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł 900,00 zł 1170,00 zł
lakier kolor 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł 930,00 zł 1200,00 zł
szkło mleczne / ornament kolor - 30,00 zł 70,00 zł 90,00 zł
ornament bezbarwny - 20,00 zł 50,00 zł 70,00 zł

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
wyposażone w zamek  
i zawiasy regulowane.  
opcjonalnie szkło mleczne 
lub ornamentowe. 
dostępne w wersji surowej, 
lakierowanej lub  
olejowoskowanej.

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   Bezpieczne szkło w standardzie

mANhATAN iV 47

mANhATAN iV 48

mANhATAN iV 51

mANhATAN iV 50



      WSZYSTKIE DRZWI DOSTĘPNE W WERSJI PRZYLGOWEJ I BEZPRZYLGOWEJ

22

PEŁNA OFERTA DRZWI DOSTĘPNA NA: WWW.CZAJKADRZWI.PL

ImPRESS /profil iMPreSS/

imPRESS 1

imPRESS 4

imPRESS 3

imPRESS 2

imPRESS 6

imPRESS 5

SERIA DRZWI IMPRESS
Jest to nowy produkt, którego konstruk-
cję stanowi masywna rama drewniana 
wykonana z klejonki sosnowej obłożona 
płytą HdF z dwóch stron. Płyty HdF 
mają wytłoczone różne wzory.
na chwilę obecną dostępnych jest 6 róż-
nych modeli. wypełnienie stanowi płyta 
wiórowa.
drzwi dostępne są tylko w wymiarach 
typowych od 60 do 90. Możliwa jest de-
likatna korekta wymiarów jednak należy 
to zawsze indywidualnie ustalać.
drzwi dostępne w wybawieniach raL 
9016 / 9010 – inne kolory według wyce-
ny indywidualnej

Profil imPRESS

Skrzydła standardowo dostępne w wybarwieniach 
RAL 9016/ RAL 9010.
Inne wybarwienia według wyceny indywidualnej.
Bez dodatkowej opłaty za malowane skrzydła 
w kolorze białym.
futryna w kolorze białym - dopłata 250 zł. netto.

Cena 990 zł netto

NOWOŚĆ
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vinci 4
vinci 1

vinci 3
vinci 2

vinci 5

/skrzydła PŁASKIE/vinci

CENY NETTO N4/ CZ1  N5/ CZ2 N6/ CZ3
surowe 360,00 zł 360,00 zł 360,00 zł
szkło mleczne -

-
60,00 zł 100,00 zł

ornament kolor
ornament bezbarwny - 40,00 zł 70,00 zł

/drzwi SĘCZNE/ BRnO

 CENY NETTO
viNCi 1/ 2 viNCi 3/ 4/ 5

sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion
surowe 550,00 zł 900,00 zł - -
lakier bezbarwny / olejowosk 930,00 zł 1210,00 zł 930,00 zł 1230,00 zł
lakier kolor 960,00 zł 1240,00 zł 960,00 zł 1260,00 zł
szkło - 

Wykonanie z litego drewna so-
snowego. Wyposażone w zamek 
i zawiasy.  
Opcjonalnie szkło mleczne 
lub ornamentowe.
Dostępne tylko w wersji suro-
wej jako drzwi przylgowe.
W drzwiach dopuszczalne są 
łączenia mikrowczepowe, wy-
pełnienie oraz fleki sosnowe.

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   

BRnO cZ1

BRnO cZ2

BRnO cZ3

BRnO n5

BRnO n6

BRnO n4

Wykonanie w 3 wariantach:
 ∙  lite drewno sosnowe,
 ∙  fornir dębowy,
 ∙  fornir jesionowy.
Wyposażone w zamek i re-
gulowane zawiasy. Dostępne 
w wersji z ozdobnymi listwami 
aluminiowymi. Wypełnie stano-
wi płyta otworowa, płyta MDF 
twarda lub miękka. Dostępne 
w wersji surowej, lakierowanej 
lub olejowoskowanej.
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DRZWI PRZECIWPOżAROWE 

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 , EI 60

Przedstawiamy najnowszą ofertę drewnianych drzwi prze-
ciwpożarowych , które dzięki wykorzystaniu nowoczesnej 
oraz sprawdzonej technologii wprowadziliśmy do naszej 
oferty.
nasze drzwi spełniają wszelkie normy wymagane przez pra-
wo dzięki czemu mogą być również montowane w budynkach 
użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego

KONSTRUKCJA:
-  ramiak z drewna sosnowego, dębowego lub jesionowego
-  wypełnienie stanowi płyta wiórowa HaLSPan 44 mm  

( ei 30 ) lub HaLSPan 54 mm (ei60)
- fornir naturalny – sosna , jesion , dąb

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- trzy zawiasy regulowane
- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności ogniowej
- ościeżnica stała drewniana
- uszczelka akustyczna o podwyższonej odporności ogniowej
- odporność akustyczna rw = 32dB
- samozamykacz nawierzchniowy

DOSTĘPNE WYMIARY  :
- 80 ”, 90 ”, 100” lub inne na zamówienie

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI :
-  wykonujemy elementy wykończeniowe wg indywidual-
nego zamówienia,

-  wyposażamy w szyby ognioodporne, pochwyty , wizjer, 
dodatkowe zamki, zamki szyfrowe, czytniki kart magne-
tycznych

ATESTY :
   
-aprobata techniczna itB at-15-6103/2013 
-Certyfikat zgodności nr w1000 

drzwi wejściowe we-
wnętrzne dostępne są na 
profilu tradYCYJnYM, 
de LuX oraz płaskie.
Mogą być wykonane w jed-
nym z trzech wariantów:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy,
 ∙fornir jesionowy.
dostępne dla większości 
modeli z futryną stałą, 
wyłącznie w wersji pełnej, 
grubość skrzydła 56 mm, 
przekrój futryny 90 x 50 
mm, wypełnione pianką 
termoizolacyjną, która 
zdecydowanie podwyższa 
właściwości akustyczne 
i cieplne. drzwi nie mogą 
być wystawione na bezpo-
średnie działanie czynników 
atmosferycznych. 
w standardzie:

•próg dębowy z uszczelką,
•dwa zamki oraz rygle anty-

wyważeniowe,
•trzy zawiasy regulowane,
•dwie uszczelki.

za dopłatą możliwość 
zamontowania wizjera.

Ceny drzwi przeciwpożarowych ustalane indywidualnie 

NOWOŚĆ
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 PROFIL TRADYCYJNY  PROFIL DE LUX

/PŁaSKie/ DRZWI WEJŚCIOWE WEWnęTRZnE

CENY NETTO sosna fornir dąb  / jesion
surowe 1400,00 zł 1800,00 zł
lakier bezbarwny / olejowosk 1600,00 zł 2000,00 zł
lakier kolor 1700,00 zł 2100,00 zł

Podane ceny dotyczą wszystkich modeli przedstawionych na stronie

Futryna wykonana 
z drewna klejonego 
warstwowo

Panel poprawiający 
właściwości cieplne 
oraz akustyczne

Płycina wykonana 
z trwałego  MdF,
fornirowana 
naturalnym fornirem

ramiak skrzydła 
wykonany z drewna 
klejonego warstwowo

uszczelka 
w skrzydle 
oraz w futrynie

PRZEkRÓJ DRZWI PROfIL TRADYCYJNY

PRZEkRÓJ DRZWI PŁASkICh

Futryna wykonana 
z drewna klejonego 
warstwowo

Panel poprawiający 
właściwości cieplne 
oraz akustyczne

Płycina wykonana 
z trwałego  MdF,
fornirowana 
naturalnym fornirem

ramiak skrzydła 
wykonany z drewna 
klejonego warstwowo

uszczelka 
w skrzydle 
oraz w futrynie

drzwi wejściowe we-
wnętrzne dostępne są na 
profilu tradYCYJnYM, 
de LuX oraz płaskie.
Mogą być wykonane w jed-
nym z trzech wariantów:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy,
 ∙fornir jesionowy.
dostępne dla większości 
modeli z futryną stałą, 
wyłącznie w wersji pełnej, 
grubość skrzydła 56 mm, 
przekrój futryny 90 x 50 
mm, wypełnione pianką 
termoizolacyjną, która 
zdecydowanie podwyższa 
właściwości akustyczne 
i cieplne. drzwi nie mogą 
być wystawione na bezpo-
średnie działanie czynników 
atmosferycznych. 
w standardzie:

•próg dębowy z uszczelką,
•dwa zamki oraz rygle anty-

wyważeniowe,
•trzy zawiasy regulowane,
•dwie uszczelki.

za dopłatą możliwość 
zamontowania wizjera.

ViNci 2
ViNci 4

ViNci 5
ViNci 1

ROyAL R6

cLASSic 87

PLATiNiUm f1

DOmiNO 81

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   
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DRZWI PRZESUWnE /Jedno LuB dwuSKrzYdŁowe/ 

Cenę skrzydła przesuwnego ustalamy wybierając dowolny 
model z katalogu.

SZEROkOŚĆ 
(cm)

JEDNOSkRZYDŁOWE (mm)
S1 S3 S4 S5

60 644 600 648 755
70 744 700 748 855
80 844 800 848 955
90 944 900 948 1055
100 1044 100 1048 1155

SZEROkOŚĆ h1 h3 h4 h5
60-200 2030 2017 2041 2095

Wymiary drzwi przesuwnych z futryną regulowaną 
(NATUR / DE LUx - 65 mm)

SZEROkOŚĆ (cm)
JEDNOSkRZYDŁOWE (mm)

S1 S3
60 644 600
70 744 700
80 844 800
90 944 900
100 1044 100

SZEROkOŚĆ h1 h3
60-200 2030 2017

Wymiary drzwi przesuwnych bez futryny

drzwi przesuwne dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydło-
wej. dostępne dla wszystkich modeli oferowanych skrzydeł. 
uchwyt, maskownica, zamek hakowy oraz listwa odbojowa 
w opcji. opcjonalnie możliwość zamówienia tunelowej 
ościeżnicy stałej lub regulowanej. .

Kompletne drzwi przesuwne powinny składać się z:
 ∙skrzydła drzwiowego,
 ∙systemu przesuwnego,
 ∙maskownicy,
 ∙listwy odbojowej,
 ∙zamka hakowego i/ lub pochwytu

Kompletne drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe, chowane w ścianę 
składają się z:
 ∙kasety do ściany 100 lub 125 mm (należy podać przy zamówieniu)
 ∙dowolnego skrzydła z katalogu
 ∙futryny ozdobnej do kasety  
 ∙dowolnego uchwytu.
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S - Szerokość skrzydła (mm)

S1 - Długość profilu giętego (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej (mm)

S3 - Szerokość kasety (mm) 

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H - Wysokość skrzydła (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H2 - Wysokość kasety (mm)

600

648

1318

1330

640

670

610

2030/2040

2025

2097

700

748

1518

1530

740

770

710

2030/2040

2025

2097

800

848
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1730

840

870

810

2030/2040

2025

2097
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948
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1930

940

970

910

2030/2040

2025

2097

1000

1048

2118

2130

1040

1070

1010

2030/2040

2025

2097
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DRZWI PRZESUWnE CHOWAnE W ŚCIAnę

Dostępna jest modyfikacja prezentowanych modeli   
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S - Szerokość skrzydła (mm)

S1 - Długość profilu giętego (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej (mm)

S3 - Szerokość kasety (mm) 

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H - Wysokość skrzydła (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H2 - Wysokość kasety (mm)

600

648

1318

1330

640

670

610

2030/2040

2025

2097

700

748

1518

1530

740

770

710

2030/2040

2025

2097

800
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Kompletne drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe, chowane w ścianę 
składają się z:
 ∙kasety do ściany 100 lub 125 mm (należy podać przy zamówieniu)
 ∙dowolnego skrzydła z katalogu
 ∙futryny ozdobnej do kasety  
 ∙dowolnego uchwytu.

S  - szerokość skrzydła 644 744 844 944 1044
S1- długość profilu giętego 648 748 848 948 1048
S2- długość szyny jezdnej 1318 1518 1718 1918 2118
S3- szerokość kasety 1330 1530 1730 1930 2130
S4- szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych 640 740 840 940 1040
S5- szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych 670 770 870 970 1070
D  - szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi 610 710 810 910 1010
h  - wysokość skrzydła 2030 2030 2030 2030 2030
h1- wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi 2025 2025 2025 2025 2025
h2- wysokość kasety 2097 2097 2097 2097 2097
szerokość zewnętrzna z opaskami NATUR/ DELUX 65 mm 764 864 964 1064 1164
wysokość zewnętrzna z opaskami NATUR/ DELUX 65 mm 2102 2102 2102 2102 2102

CENY NETTO surowe
lakier 

bezbarwny 
/ olejowosk

lakier 
kolor

kaseta 100 mm
800,00 zł

kaseta 125 mm
futryna do kasety 100 mm* 

400, zł 600,00 zł 650,00 zł
futryna do kasety 125 mm*
skrzydło drzwiowe wg katalogu
pochwyt wg katalogu

*- jednakowe ceny dla wersji sosnowej/ dębowej/ jesionowej

*- cena wraz z opaskami maskującymi DE LUx/ NATUR 65 mm

źródło: serwis www.laguna.pl
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S - Szerokość skrzydła (mm)

S1 - Długość profilu giętego (mm)

S2 - Długość szyny jezdnej (mm)

S3 - Szerokość kasety (mm) 

S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych (mm)   

S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych (mm)

D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H - Wysokość skrzydła (mm) 

H1- Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi (mm)

H2 - Wysokość kasety (mm)
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DRZWI WAHADłOWE 

drzwi waHadŁowe 

dostępne dla większości 
modeli, wykonanie 
w 3 wariantach:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy,
 ∙fornir jesionowy.
dostępne w wersji 
surowej, lakierowanej lub 
olejowoskowanej.

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy,
 ∙fornir jesionowy.
dostępne w wersji surowej, 
lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

CENY NETTO A1 A5
sosna dąb / jesion sosna dąb / jesion

surowe 1000,00 zł 1250,00 zł 1000,00 zł 1250,00 zł
lakier bezbarwny, olejowosk 1350,00 zł 1550,00 zł 1350,00 zł 1550,00 zł
lakier kolor 1400,00 zł 1600,00 zł 1400,00 zł 1600,00 zł
szkło mleczne  - w cenie szkło mleczne dekormatornament kolor

ornament bezbarwny  - w cenie szkło mleczne dekormat

Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe = skrzydło + futryna + 300 zł netto
Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe = skrzydła + futryna + 500 zł netto

Do ceny drzwi łamanych należy doliczyć cenę dowol-
nej futryny tunelowej stałej lub regulowanej, uchwyty 

dostępne w opcji. Dostępne od szerokości „70”.

Wymiary drzwi wahadłowych w mm

cm 60 70 80 90
Wymiar zewn. skrzydła 2005x580 2005x680 2005x780 2005x880
Wymiar zewn. futryny regulowanej 2041x662 2041x762 2041x862 2041x 962
Wymiar  zewn. futryny stałej 2057x694 2057x794 2057x894 2057x994
Światło przejścia 2017x600 2017x700 2017x800 2017x900

DRZWI łAmAnE
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fUTRyny DWUSTROnnIE REGUlOWnE TWIn

Standardowa futryna 
wyposażona jest w opa-
ski natur lub de LuX 
o szerokości 65 mm. 
Futryny twin dębowe 
/ jesionowe wykony-
wane są w standarcie 
z klejonki sosnowej for-
nirowanej naturalnym 
fornirem dębowym lub 
jesionowym

wykonanie w 3 wariantach:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy,
 ∙fornir jesionowy.
dostępne w wersji surowej, 
lakierowanej 
lub olejowoskowanej.

Jeżeli w zamówieniu nie będzie za-
znaczony wybór któregoś z wariantu, 

zawsze wykonujemy wariant A.

Futryny regulowane twin 
de LuX oferujemy w nastę-
pujących wariantach łączenia 
opasek:

A B

twin deLuX 65
opaska szeroka 65 mm

cena wg tabeli

twin deLuX 90
opaska szeroka 90 mm
doPŁata+50 zł netto

twin PreStige
opaska szeroka 90 mm

doPŁata+100 zł netto

twin KoMFort
opaska szeroka 90 mm

doPŁata+200 zł netto

twin natur 90
opaska szeroka 90 mm
doPŁata+50 zł netto

twin natur 65
opaska szeroka 65 mm

cena wg tabeli

CENY NETTO
surowe

lakier bezbarwny
/ olejowoskowany

lakier kolor

Sosna Dąb / jesion Sosna Dąb / jesion Sosna Dąb / jesion
zakres 75-95 mm  371,00 zł  445,00 zł  525,00 zł  630,00 zł  555,00 zł  666,00 zł 
zakres 95-115 mm  381,00 zł  457,00 zł  543,00 zł  652,00 zł  571,00 zł  686,00 zł 
zakres 120-139 mm  394,00 zł  473,00 zł  561,00 zł  673,00 zł  591,00 zł  710,00 zł 
zakres 140-159 mm  411,00 zł  493,00 zł  587,00 zł  705,00 zł  621,00 zł  745,00 zł 
zakres 160-179 mm  421,00 zł  505,00 zł  605,00 zł  726,00 zł  638,00 zł  765,00 zł 
zakres 180-199 mm  432,00 zł  518,00 zł  623,00 zł  747,00 zł  658,00 zł  789,00 zł 
zakres 200-219 mm  451,00 zł  541,00 zł  653,00 zł  784,00 zł  689,00 zł  827,00 zł 
zakres 220-239 mm  474,00 zł  569,00 zł  687,00 zł  824,00 zł  726,00 zł  871,00 zł 
zakres 240-259 mm  495,00 zł  594,00 zł  720,00 zł  863,00 zł  762,00 zł  914,00 zł 
zakres 260-279 mm  516,00 zł  619,00 zł  755,00 zł  906,00 zł  799,00 zł  959,00 zł 
zakres 280-299 mm  539,00 zł  647,00 zł  788,00 zł  945,00 zł  834,00 zł  1 001,00 zł 
zakres 300-320 mm  560,00 zł  672,00 zł  823,00 zł  988,00 zł  870,00 zł  1 044,00 zł 
zakres 320-340 mm  581,00 zł  697,00 zł  856,00 zł  1 027,00 zł  907,00 zł  1 089,00 zł 
zakres 340-360 mm  602,00 zł  722,00 zł  890,00 zł  1 068,00 zł  942,00 zł  1 131,00 zł 
zakres 360-380 mm  623,00 zł  748,00 zł  922,00 zł  1 107,00 zł  980,00 zł  1 176,00 zł 
zakres 380-400 mm  644,00 zł  773,00 zł  958,00 zł  1 149,00 zł  1 016,00 zł  1 219,00 zł 

Dostępne opaski maskujące dla futryn TWIN

Podane kwoty doliczamy do dowolnego zakresu z tabeli

W związku z tym, że futryny TWIN mają zwiększoną grubość do 48 mm, zalecamy zapoznanie się z wymiarami na stronie 35.

NOWOŚĆ
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fUTRyny SOSnOWE

fUTRYNY STAŁE

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny / 

olejowosk
lakier kolor

futryna 90x40 mm 95,00 zł - -
futryna 90x40 mm z uszczelką 105,00 zł 220,00 zł 240,00 zł
futryna 90x40 mm obłogowana 130,00 zł 220,00 zł 240,00 zł
każdy dodatkowy cm 10,00 zł 22,00 zł 24,00 zł

6
5

 m
m

NATUR

6
5

 m
m

DE LUX

Jeżeli w zamówieniu nie będzie za-
znaczony wybór któregoś z wariantu, 

zawsze wykonujemy wariant A.

A B

H
F

 m
ax

D
Przy zamówieniu należy 
podać wysokość zewnętrz-
ną futryny wraz z opaskami 
HFmax.
Przykładowe ceny:
- HFmax 2200 mm + 100 zł
- HFmax 2300 mm + 200 zł
- HFmax 2400 mm + 300 zł
- HFmax 2500 mm + 400 zł
- HFmax 2600 mm + 500 zł

Podane kwoty należy doli-
czyć do dowolnego zakresu 
futryny.

DOPŁATA ZA OPASkĘ O SZEROkOŚCI 9O MM + 50 ZŁ NETTO
dopłatę dodajemy do dowolnego zakresu z tabeli

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny / 

olejowosk
lakier kolor

zakres 75-95 mm 271,00 zł 425,00 zł 455,00 zł
zakres 95-120 mm 281,00 zł 443,00 zł 471,00 zł
zakres 120-140 mm 294,00 zł 461,00 zł 491,00 zł
zakres 140-160 mm 311,00 zł 487,00 zł 521,00 zł
zakres 160-180 mm 321,00 zł 505,00 zł 538,00 zł
zakres 180-200 mm 332,00 zł 523,00 zł 558,00 zł
zakres 200-220 mm 351,00 zł 553,00 zł 589,00 zł
zakres 220-240 mm 374,00 zł 587,00 zł 626,00 zł
zakres 240-260 mm 395,00 zł 620,00 zł 662,00 zł
zakres 260-280 mm 416,00 zł 655,00 zł 699,00 zł
zakres 280-300 mm 439,00 zł 688,00 zł 734,00 zł
zakres 300-320 mm 460,00 zł 723,00 zł 770,00 zł
zakres 320-340 mm 481,00 zł 756,00 zł 807,00 zł
zakres 340-360 mm 502,00 zł 790,00 zł 842,00 zł
zakres 360-380 mm 523,00 zł 822,00 zł 880,00 zł
zakres 380-400 mm 544,00 zł 858,00 zł 916,00 zł

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny / 

olejowosk
lakier kolor

zakres 75-95 mm 330,00 zł 520,00 zł 554,00 zł
zakres 95-120 mm 343,00 zł 539,00 zł 580,00 zł
zakres 120-140 mm 354,00 zł 557,00 zł 593,00 zł
zakres 140-160 mm 372,00 zł 587,00 zł 624,00 zł
zakres 160-180 mm 383,00 zł 605,00 zł 645,00 zł
zakres 180-200 mm 396,00 zł 624,00 zł 663,00 zł
zakres 200-220 mm 416,00 zł 654,00 zł 697,00 zł
zakres 220-240 mm 438,00 zł 689,00 zł 735,00 zł
zakres 240-260 mm 460,00 zł 723,00 zł 772,00 zł
zakres 260-280 mm 484,00 zł 762,00 zł 811,00 zł
zakres 280-300 mm 506,00 zł 797,00 zł 851,00 zł
zakres 300-320 mm 528,00 zł 832,00 zł 889,00 zł
zakres 320-340 mm 550,00 zł 868,00 zł 924,00 zł
zakres 340-360 mm 574,00 zł 903,00 zł 963,00 zł
zakres 360-380 mm 596,00 zł 938,00 zł 1001,00 zł
zakres 380-400 mm 618,00 zł 972,00 zł 1037,00 zł

PRESTIGE

9
0

 m
m

PRESTIGE

Futryny regulowane de LuX oferujemy 

w następujących wariantach łączenia opasek:

FUTRYNY REGULOWANE NATUR, DELUX
- standardowa szerokość opaski 65 mm

FUTRYNY STAŁE

FUTRYNY REGULOWANE PRESTIGE
- szerokość opaski 90 mm



31

PEŁNA OFERTA DRZWI DOSTĘPNA NA: WWW.CZAJKADRZWI.PL

fUTRYNY STAŁE

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny / 

olejowosk
lakier kolor

futryna 90x40 mm - - -
futryna 90x40 mm z uszczelką 140,00 zł 260,00 zł 290,00 zł
każdy dodatkowy cm 14,00 zł 24,00 zł 26,00 zł

futryny stałe fornirowane wykonywane są z klejonki sosnowej lub MDf-u

6
5

 m
m

NATUR

6
5

 m
m

DE LUX

Jeżeli w zamówieniu nie będzie za-
znaczony wybór któregoś z wariantu, 

zawsze wykonujemy wariant A.

Futryny regulowane de LuX oferujemy 

w następujących wariantach łączenia opasek:

A B

H
F

 m
ax

D
Przy zamówieniu należy 
podać wysokość zewnętrz-
ną futryny wraz z opaskami 
HFmax.
Przykładowe ceny:
- HFmax 2200 mm + 100 zł
- HFmax 2300 mm + 200 zł
- HFmax 2400 mm + 300 zł
- HFmax 2500 mm + 400 zł
- HFmax 2600 mm + 500 zł

Podane kwoty należy doli-
czyć do dowolnego zakresu 
futryny.

DOPŁATA ZA OPASkĘ O SZEROkOŚCI 9O MM + 50 ZŁ NETTO
-dopłatę dodajemy do dowolnego zakresu z tabeli

STANDARDOWO fUTRYNY WYkONANE SĄ Z MDf-U oraz fornirowane dębem / jesionem
futryny wykonane z klejonki sosnowej + 35% do dowolnego zakresu 

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny / 

olejowosk
lakier kolor

zakres 75-95 mm 271,00 zł 425,00 zł 455,00 zł
zakres 95-120 mm 277,00 zł 435,00 zł 463,00 zł
zakres 120-140 mm 281,00 zł 443,00 zł 471,00 zł
zakres 140-160 mm 294,00 zł 461,00 zł 491,00 zł
zakres 160-180 mm 315,00 zł 497,00 zł 529,00 zł
zakres 180-200 mm 342,00 zł 536,00 zł 571,00 zł
zakres 200-220 mm 347,00 zł 547,00 zł 582,00 zł
zakres 220-240 mm 353,00 zł 555,00 zł 593,00 zł
zakres 240-260 mm 361,00 zł 567,00 zł 604,00 zł
zakres 260-280 mm 368,00 zł 578,00 zł 617,00 zł
zakres 280-300 mm 374,00 zł 589,00 zł 629,00 zł
zakres 300-320 mm 380,00 zł 600,00 zł 639,00 zł
zakres 320-340 mm 389,00 zł 611,00 zł 651,00 zł
zakres 340-360 mm 405,00 zł 637,00 zł 681,00 zł
zakres 360-380 mm 428,00 zł 673,00 zł 719,00 zł
zakres 380-400 mm 449,00 zł 708,00 zł 756,00 zł

PRESTIGE

 fUTRyny DęBOWE / JESIOnOWE

Futryny dębowe / jesio-
nowe deLuX/natur/
PreStige standardowo 
wykonywane są z MdF-u 
fornirowanego natural-
nym fornirem dębowym 
lub jesionowym.
Za dopłatą 35% mogą 
być one wykonywane 
z klejonki sosnowej

CENY NETTO surowe
lakier bezbarwny 

/ olejowosk
lakier kolor

zakres 75-95 mm 371,00 zł 525,00 zł 555,00 zł
zakres 95-120 mm 377,00 zł 535,00 zł 563,00 zł
zakres 120-140 mm 381,00 zł 543,00 zł 571,00 zł
zakres 140-160 mm 394,00 zł 561,00 zł 591,00 zł
zakres 160-180 mm 415,00 zł 597,00 zł 629,00 zł
zakres 180-200 mm 442,00 zł 636,00 zł 671,00 zł
zakres 200-220 mm 447,00 zł 647,00 zł 682,00 zł
zakres 220-240 mm 453,00 zł 655,00 zł 693,00 zł
zakres 240-260 mm 461,00 zł 667,00 zł 704,00 zł
zakres 260-280 mm 468,00 zł 678,00 zł 717,00 zł
zakres 280-300 mm 474,00 zł 689,00 zł 729,00 zł
zakres 300-320 mm 480,00 zł 700,00 zł 739,00 zł
zakres 320-340 mm 489,00 zł 711,00 zł 751,00 zł
zakres 340-360 mm 505,00 zł 737,00 zł 781,00 zł
zakres 360-380 mm 528,00 zł 773,00 zł 819,00 zł
zakres 380-400 mm 549,00 zł 808,00 zł 856,00 zł

FUTRYNY REGULOWANE PRESTIGE
- szerokość opaski 90 mm

FUTRYNY REGULOWANE NATUR, DELUX
- standardowa szerokość opaski 65 mm

FUTRYNY STAŁE

STANDARDOWO fUTRYNY WYkONANE SĄ Z MDf-U oraz fornirowane dębem / jesionem
futryny wykonane z klejonki sosnowej + 35% do dowolnego zakresu
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LISTWA PRZYPODŁOGOWA DE LUX 65 / DE LUX 90 LISTWA PRZYPODŁOGOWA NATUR 65 / NATUR 90

65

18

90

18

65

18

90

18

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PRESTIGE

90

18

cENy NETTO ZA  1mb
sosna mDf

surowe lakier bezbarwny lakier kolor biała
PRESTiGE 17,00 zł 28,00 zł 31,00 zł 20,00 zł

cENy NETTO ZA  1mb
sosna/ dąb / jesion mDf

surowe lakier bezbarwny lakier kolor biała
NATUR 65 12,00 zł 20,00 zł 22,00 zł 13,00 zł
NATUR 90 17,00 zł 28,00 zł 31,00 zł 20,00 zł

LISTWA PRZYPODŁOGOWA LINEA 65 / LINEA 90

65

18

90

18

cENy NETTO ZA  1mb
sosna/ dąb / jesion mDf

surowe lakier bezbarwny lakier kolor biała
LiNEA 65 12,00 zł 20,00 zł 22,00 zł 13,00 zł
LiNEA  90 17,00 zł 28,00 zł 31,00 zł 20,00 zł

SOSNA
cENy NETTO ZA  1m2

wykończenia
grubość 

mm
surowe

lakier bezbarwny, 
lakier kolor

biały

Długość 0-2000 mm 25 190,00 zł 250,00 zł 380,00 zł
Długość 0-2000 mm 30 235,00 zł 305,00 zł 460,00 zł
Długość 0-2000 mm 40 310,00 zł 405,00 zł 600,00 zł

- parapety sosnowe wykonywane są z litego drewna sosnowego

DĄB / JESiON
cENy NETTO ZA  1m2

wykończenia
grubość 

mm
surowe

lakier bezbarwny, 
lakier kolor

Długość 0-1000 mm 25 330,00 zł 429,00 zł
Długość 0-1000 mm 30 410,00 zł 533,00 zł
Długość 0-1000 mm 40 590,00 zł 767,00 zł

-  parapety dębowe oraz jesionowe wykonywane są z litego drewna  
dębowego i jesionowego

DĄB / JESiON
cENy NETTO ZA  1m2

wykończenia
grubość 

mm
surowe

lakier bezbarwny, 
lakier kolor

Długość 1001-1500 mm 25 575,00 zł 748,00 zł
Długość 1001-1500 mm 30 690,00 zł 897,00 zł
Długość 1001-1500 mm 40 895,00 zł 1164,00 zł

-  parapety dębowe oraz jesionowe wykonywane są z litego drewna 
dębowego i jesionowego

DĄB / JESiON
cENy NETTO ZA  1m2

wykończenia
grubość 

mm
surowe

lakier bezbarwny, 
lakier kolor

Długość 1500-2000 mm 25 750,00 zł 975,00 zł
Długość 1500-2000 mm 30 895,00 zł 1164,00 zł
Długość 1500-2000 mm 40 1190,00 zł 1547,00 zł
-  parapety dębowe oraz jesionowe wykonywane są z litego drewna  

dębowego i jesionowego

cENy NETTO ZA  1mb
sosna/ dąb / jesion mDf

surowe lakier bezbarwny lakier kolor biała
DE LUX 65 12,00 zł 20,00 zł 22,00 zł 13,00 zł
DE LUX 90 17,00 zł 28,00 zł 31,00 zł 20,00 zł

NAROŻNIKI: A i B

PARAPETY, STOPNIE SCHODOWE

STOPnIE SCHODOWE, PARAPETy,
lISTWy PRZyPODłOGOWE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

oferowane są w następującym wykonaniu:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy, fornir jesionowy (wykonane z MdF-u, fornirowane naturalnym fornirem)
 ∙dostępne są surowe, lakierowane lub olejowoskowane,
 ∙ofercie również listwy w kolorze białym kryjącym, które są wykonane z trwałego materiału MdF.

A B
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CENY NETTO surowa
lakier bezbarwny

/olejowosk
lakier kolor

kątownik zamykający futryny regulowanej 200,00 zł 250,00 zł 250,00 zł kpl. na futrynę
Opaska maskująca PROSTA 34,00 zł 78,00 zł 78,00 zł kpl. 5 mb
Opaska maskująca NATUR / DE LUX 58,00 zł 110,00 zł 120,00 zł kpl. 5 mb
Opaska maskująca PRESTiGE / cLASSic* 76,00 zł 140,00 zł 160,00 zł kpl. 5 mb
korona EVO / PRESTiGE / DE LUX 80,00 zł 140,00 zł 160,00 zł szt.
Ćwierćwałek 22,00 zł 88,00 zł 56,00 zł kpl. 5 mb
Tuleje Wc drewniane 56,00 zł 88,00 zł 88,00 zł kpl. 
maskownica drzwi przesuwnych 78,00 zł 166,00 zł 166,00 zł na jedno skrzydło
Listwa odbojowa 50,00 zł 94,00 zł 94,00 zł szt. 
Próg z litego dębu lub jesionu 60x30 mm 88,00 zł 98,00 zł 108,00 zł szt.

*Dostępne wyłącznie sosnowe.
Opaski maskujące fornirowane wykonywane są z MDf-u.

Ceny dodatków sosnowych oraz fornirowanych są jednakowe.

oPaSKa CLaSSiCoPaSKa natur oPaSKa de LuX

oPaSKa PreStige

CENY NETTO DODATkI
Uchwyty do drzwi przesuwnych metalowe  70,00 zł kpl. na 1 skrzydło
Uchwyt drzwi przesuwnych plastikowy 20,00 zł szt.
klamka nikiel / patyna 88,00 zł szt.
Szyld WB / Wk nikiel / patyna 34,00 zł szt.
Szyld Wc nikiel / patyna 56,00 zł szt.
Tuleje Wc metalowe okrągłe / kwadratowe 32,00 zł szt
Tuleje Wc plastikowe / podcięcie Wc* 20,00 zł kpl.
System przesuwny naścienny pojedynczy 220,00 zł kpl.
System przesuwny naścienny podwójny 440,00 zł kpl.
System drzwi łamanych 220,00 zł kpl.
Zamek hakowy drzwi przesuwnych 170,00 zł kpl.
Dopłata za drzwi bezprzylgowe jednoskrzydłowe 450,00 zł szt.
Dopłata za drzwi bezprzylgowe dwuskrzydłowe 650,00 zł szt.
Uszczelka 18,00 zł kpl. 5 mb
Zawias regulowany 18,00 zł szt.
Dodatkowy zawias 30,00 zł szt.
Osłonka zawiasu fi 14 nikiel/patyna 22,00 zł kpl. na 1 zawias
Wizjer 50,00 zł szt.
Dopłata za bulaj 450,00 zł szt.
Skrzydło szerokości „100" cena dowolnego skrzydła + 40,00 zł
Dopłata do drzwi  „110” cena dowolnego skrzydła + 100,00 zł
Dopłata do drzwi wahadłowych 300,00 zł
Drzwi dwuskrzydłowe typowe cena dowolnego skrzydła x 2
futryna do drzwi dwuskrzydłowych cena dowolnej futryny + 30%
fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 40 mm 40,00 zł
Drzwi / futryny nietypowe wycena indywidualna

Dopłata za lakierowanie skrzydła w kolorze białym 280,00 zł

Dopłata za lakierowanie futryny w kolorze białym 250,00 zł

PrÓg dĘBowY

metalowy 
owalny
nikiel, 
patyna

metalowy 
prostokątny
nikiel, 
patyna

plastikowy 
beż, brąz, 
czarny, biały

metalowy okrągły
nikiel, patyna

metalowy 
kwadratowy
nikiel, patyna

oPaSKa ProSta

1. Drzwi jednoskrzydłowe prawe 2. Drzwi dwuskrzydłowe prawe

3. Drzwi jednoskrzydłowe lewe 4. Drzwi dwuskrzydłowe lewe

1. Drzwi jednoskrzydłowe prawe 2. Drzwi dwuskrzydłowe prawe

3. Drzwi jednoskrzydłowe lewe 4. Drzwi dwuskrzydłowe lewe

drzwi jednoskrzydłowe

Prawe Lewe

drzwi dwuskrzydłowe

1. Drzwi jednoskrzydłowe prawe 2. Drzwi dwuskrzydłowe prawe

3. Drzwi jednoskrzydłowe lewe 4. Drzwi dwuskrzydłowe lewe

1. Drzwi jednoskrzydłowe prawe 2. Drzwi dwuskrzydłowe prawe

3. Drzwi jednoskrzydłowe lewe 4. Drzwi dwuskrzydłowe lewe

Prawe Lewe

DĄB / JESiON
cENy NETTO ZA  1m2

wykończenia
grubość 

mm
surowe

lakier bezbarwny, 
lakier kolor

Długość 1500-2000 mm 25 750,00 zł 975,00 zł
Długość 1500-2000 mm 30 895,00 zł 1164,00 zł
Długość 1500-2000 mm 40 1190,00 zł 1547,00 zł
-  parapety dębowe oraz jesionowe wykonywane są z litego drewna  

dębowego i jesionowego

DODATKI SOSNOWE / FORNIR DĄB, JESION

UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH
 I ŁAMANYCH

KLAMKI

plastikowe  beż, 
brąz, czarny, biały

metalowe okrągłe
nikiel, patyna

metalowe kwadratowe
nikiel, patyna

TULEJE WC (drzwi „60” - 3 szt, „70”-„90” - 4 szt,)

OSŁONKI NA ZAWIASY - nikiel, patyna

KIERUNKI DRZWI

DODATKI

oferowane są w następującym wykonaniu:
 ∙lite drewno sosnowe,
 ∙fornir dębowy, fornir jesionowy (wykonane z MdF-u, fornirowane naturalnym fornirem)
 ∙dostępne są surowe, lakierowane lub olejowoskowane,
 ∙ofercie również listwy w kolorze białym kryjącym, które są wykonane z trwałego materiału MdF.
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WZORnIK KOlORÓW 

Lakier
kolor 

raL 9010*

Lakier
kolor

raL 9016*

Lakier
kolor

MLeCznY

Lakier kolor
dąB

Lakier kolor
WENGE

olejowosk
bezbarwny

olejowosk
bezbarwny

JESION

 Lakier
kolor

JESION
ruStYKaLnY

 Lakier
kolor

JeSion Brąz

Istnieje możliwość doboru innego rodzaju szkła.

Lakier kolor
MaHoŃ

Lakier kolor
BRUNAT

*Dopłata za lakierowanie skrzydła w kolorze białym 280,00 zł netto

*Dopłata za lakierowanie futryny w kolorze białym 250,00 zł netto

Lakier
bezbarwny

Lakier kolor
teaK

CieMnY

Lakier kolor
orzeCH

Lakier kolor
orzeCH
CieMnY

Lakier
bezbarwny

JESION

Lakier 
kolor

JESION 
MLeCznY

w związku z używaniem fornirów naturalnych:
- zaprezentowane wybarwienia mogą się różnić 
od rzeczywistych,

- mogą również występować różnice kolorystyczne 
poszczególnych elementów.

istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru.

w wyborze odpowiedniego koloru prosimy posłu-
giwać się wzornikiem kolorystycznym.

WYBARWIENIA NA DREWNIE SOSNOWYM

WYBARWIENIA  NA FORNIRZE NATURALNYM JESIONOWYM

WZORY SZKLENIA

Lakier kolor
dąB

Brąz

Lakier kolor
dąB 

BiaŁY 
PorowatY**

Lakier kolor
dąB 

PatYna
Brąz**

Lakier kolor
dąB 

PatYna
BiaŁY**

Lakier kolor
dąB

KLaSYK

Lakier
bezbarwny

dąB 
NATUR

Lakier kolor
dąB 

MLeCznY

Lakier kolor
dąB

CiePŁY

Lakier kolor
dąB

ruStYKaLnY

olejowosk
bezbarwny

dąB

olejowosk
kolor
3073
dąB

olejowosk
kolor
3166
dąB

WYBARWIENIA  NA FORNIRZE NATURALNYM DĘBOWYM

Mleczna dekormat Kora drzewa bezbarwna   Kora drzewa brązowa Kora drzewa miodowa

**Dopłata za lakierowanie skrzydła w wybranym kolorze 100,00 zł netto

**Dopłata za lakierowanie futryny w wybranym kolorze 100,00 zł netto

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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WymIARy
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Wymiary drzwi przylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi przylgowych na futrynach regulowanych

Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach regulowanych
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Wymiary drzwi przylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi przylgowych na futrynach regulowanych

Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach regulowanych

- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar: S4 + 30 mm / h4 + 15 mm
Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku ościeżnic 

surowych pozostają one do samodzielnego przycięcia (od dołu)
Tolerancja wymiarowa + / - 2 mm

- wymiary dotyczą futryn regulowanych typ NATUR, DE LUx z opaską 65 mm
- dla futryn regulowanych typ PRESTIGE, CLASSIC, NATUR 90 oraz DE LUx 90: wymiar S5 + 50 mm / h5 + 25 mm

- dla futryn regulowanych typ TWIN z opaską 65 mm: wymiar S5 + 57 mm / h5 + 28 mm
- dla futryn regulowanych typ TWIN z opaską 90 mm: wymiar S5 + 107 mm / h5 + 53 mm

- dla futryn regulowanych typ TWIN: wymiar S4 + 32 mm / h4 + 24 mm / grubość futryny to 48 mm
- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar: S4 + 30 mm / h4 + 15 mm

Tolerancja wymiarowa + / - 2 mm

szerokość S1 S2 S3 S4 h1 h2 h3 h4

60 644 618 600 680 2030 2017 2017 2057

70 744 718 700 780 2030 2017 2017 2057

80 844 818 800 880 2030 2017 2017 2057

90 944 918 900 980 2030 2017 2017 2057

100 1044 1018 1000 1080 2030 2017 2017 2057

szerokość S1 S2 S3 S4 S5 h1 h2 h3 h4 h5

60 644 618 600 664 755 2030 2017 2017 2041 2095

70 744 718 700 764 855 2030 2017 2017 2041 2095

80 844 818 800 864 955 2030 2017 2017 2041 2095

90 944 918 900 964 1055 2030 2017 2017 2041 2095

100 1044 1018 1000 1064 1155 2030 2017 2017 2041 2095
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Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach regulowanych

fUTRYNY REGULOWANE

szerokość S1 S2 S3 S4 h1 h2 h3 h4

60 644 626 704 780 2030 2029 2053 2107

70 744 726 804 880 2030 2029 2053 2107

80 844 826 904 980 2030 2029 2053 2107

90 944 926 1004 1080 2030 2029 2053 2107

100 1044 1026 1104 1180 2030 2029 2053 2107

- wymiary dotyczą futryn regulowanych typ NATUR, DE LUx z opaską 65 mm
- dla futryn regulowanych typ PRESTIGE, NATUR 90 oraz DE LUx 90: wymiar S4 + 50 mm / h5 + 25 mm
- dla futryn regulowanych typ TWIN z opaską 65 mm: wymiar S5 + 57 mm /  h5 + 28 mm 
- dla futryn regulowanych typ TWIN z opaską 90 mm: wymiar S5 + 107 mm /  h5 + 53 mm
- dla futryn regulowanych typ TWIN: wymiar S4 + 32 mm /  h4 + 24 mm / grubość futryny to 48 mm
- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie powinien mieć wymiar: S3 + 30 mm / h3 + 15 mm
Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku futryn surowych pozostają one 
do samodzielnego przycięcia (od dołu).
Tolerancja wymiarowa + / - 2 mm.
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Wymiary drzwi przylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi przylgowych na futrynach regulowanych

Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach regulowanych

fUTRYNY STAŁE

szerokość S1 S2 S3 h1 h2 h3

60 644 626 706 2030 2029 2069

70 744 726 806 2030 2029 2069

80 844 826 906 2030 2029 2069

90 944 926 1006 2030 2029 2069

100 1044 1026 1106 2030 2029 2069

- dla prawidłowego obsadzenia drzwi, otwór w ścianie 
powinien mieć wymiar:  S3 + 30 mm / h3 +15 mm.
Wymiary dotyczą drzwi już ostatecznie lakierowanych, w przypadku 
ościeżnic surowych pozostają one do samodzielnego przycięcia (od dołu).
Tolerancja wymiarowa +/- 2 mm.
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Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach stalych Wymiary drzwi bezprzylgowych na futrynach regulowanych

WYMIARY DRZWI WEJŚCIOWYCh WEWNĘTRZNYCh

70 80 90 100

Wymiar zewnętrzny z futryną 2067 x 800 2067 x 900 2067 x 1000 2067 x 1100

Wymiar zewnętrzny skrzydła 2030 x 744 2030 x 844 2030 x 944 2030 x 1044

Światło przejścia 1987 x 700 1987 x 800 1987 x 900 1987 x 1000

Zalecany otwór montażowy 2082 x 830 2082 x 930 2082 x 1030 2082 x 1130

WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH NA FUTRYNACH REGULOWANYCH

WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH NA FUTRYNACH  STAŁYCH

WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH
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CZAJKA Producent drzwi i mebli Sp. z o.o.
00-019 Warszawa
ul. Złota 7 lok. 18

NIP 874-17-76-755
tel. 89 644 11 35
fax 89 648 29 89

www.czajkadrzwi.pl
info@czajkadrzwi.pl

Dystrybutor:

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Cennik nie obejmuje klamek pokazanych na skrzydłach.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przedstawionych produktach bez wcześniejszego powiadomienia.

Kolorystyka przedstawiona w folderze może się różnić od rzeczywistej.
Katalog nr 01/2017

DRZWI W ZGODZIE Z NATURĄ – dębowe, jesionowe, sosnowe


