
Drzwi stalowe 
antywłamaniowe
 Senator kl. RC2
 Senator E kl. RC2
 Hetman kl. RC3
 Batory kl. RC4(C)

Safety line
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przykładowe wzory

Drzwi stalowe antywłamaniowe

  kolorystyka skrzydeł „100”

dostępna kolorystyka:

dąb rustical ciemny orzech 

dąb złoty winchestercalvadosbiały biały struktura  dąb bielony dąb sonoma dąb sheffield 

ciemny antracyt dąb bagienny  ciemny mahoń  wenge antracyt  
drewnopodobny 

drewnopodobny 




zamek górny zamek główny zawias

Drzwi stalowe o  podwyższonej odporno-
ści na włamanie „SENATOR” mają zasto-
sowanie w budownictwie mieszkaniowym 
jedno- i  wielorodzinnym. Ich podwyższo-
na odporność na włamanie potwierdzo-
na jest certyfikatem klasy RC2 (zgodnym 
z normą PN-EN 1627:2012) w akredytowa-
nym laboratorium badawczym. Oferowane 
są w  wersji gładkiej lub płytkotłoczonej. 
Skrzydło drzwiowe o grubości 45 mm wy-
konane jest z  blachy ocynkowanej lami-
nowanej folią PCV lub lakierowane we-
dług palety RAL, wypełnione polistyrenem 
spienionym oraz wzmocnione specjalnymi 
kształtownikami.

Szerokość Drzwi SENATOR klasa RC2 cena netto [zł]

80N, 80, 80E, 90E
gładkie 1455

płytkotłoczone 1505

100E
gładkie 1655

płytkotłoczone 1805

Wyposażenie standardowe

 dwa zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5 oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) 
w klasie 7  trzy bolce antywyważeniowe  rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)  wkładka 

dolna atestowana w klasie B  próg ze stali nierdzewnej 
wkładka górna z pokrętłem atestowana w klasie B  ościeżnica w kolorze skrzydła FD/25/21/C (laminowana 

lub lakierowana)  ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze 
stali nierdzewnej INOX

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

Ościeżnica do drzwi SENATOR FD/25/21/C składana z uszczelką

Szerokość

Całkowita wysokość 
ościeżnicy przy 

gotowej podłodze 
Hc [mm]

Całkowita
szerokość
ościeżnicy

Sc [mm]

Wymiary otworu w ścianie 
murowanej – ościeżnica 

osadzona jako narożna [mm]

Wymiary otworu w ścianie 
murowanej – ościeżnica 

osadzona wewnątrz muru 
[mm]

wysokość szerokość wysokość szerokość

80N 2080 874 2075 860 2090 890

80 2080 905 2075 890 2090 920

80E 2080 915 2075 900 2090 930

90E 2080 1015 2075 1000 2090 1030

100E 2080 1115 2075 1100 2090 1130

FD/25/21/C/40

A polistyren spieniony
B stalowa blacha laminowana 

folią PCV
C wzmocnienia
D trzy bolce antywyważeniowe
E atestowany zamek główny
F atestowany zamek górny

podane ceny są cenami netto za komplet  
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Drzwi stalowe antywłamaniowe
SENATOR kl. RC2

Rw=28 dB 

klasa

RC2

grubość

45 mm



Szerokość Drzwi SENATOR E klasa RC2 cena netto [zł]

80N, 80, 80E, 90E
gładkie 1455

płytkotłoczone 1505

100E
gładkie 1655

płytkotłoczone 1805

Wyposażenie standardowe

 skrzydło drzwiowe z blachy laminowanej folią PCV  zamek górny trzyryglowy 
 zamek dolny trzyryglowy  wkładka dolna atestowana w klasie B  wkładka górna 

z pokrętłem  zestaw okuć AXA  dwie uszczelki (w skrzydle i w ościeżnicy) 
 ościeżnica w kolorze skrzydła Fd/25/21/B, FD25/21/C  próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze 
stali nierdzewnej INOX

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

dopłata do ościeżnicy stalowo-drewnianej 340

próg drewniany 800-900 65

wizjer szerokokątny 17
 E

A polistyren spieniony
B stalowa blacha laminowana 

folią PCV
D trzy bolce antywyważeniowe 
E atestowany zamek główny    
F atestowany zamek górny

podane ceny są cenami netto za komplet  
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Drzwi stalowe antywłamaniowe

SENATOR E kl. RC2

Ościeżnica do drzwi SENATOR E FD/25/21/C/40 składana z uszczelką

Szero-
kość

Wysokość
skrzydła 

w przyldze 
Hw [mm]

Szerokość
skrzydła 

w przyldze 
Sw [mm]

Wymiar
w świetle
ościeżnicy
Sp [mm]

Wysokość ościeżnicy przy gotowej 
podłodze Całkowita szerokość ościeżnicy

 Wysokość otworu montażowego [mm]  Szerokość otworu montażowego 
[mm]

FD/25/21/C FD/25/21/B
ościeżnica 
stalowo-

drewniana
FD/25/21/C FD/25/21/B

ościeżnica 
stalowo-

drewniana
 Ho  Hc  Ho=Hc Ho=Hc  So Sc  So=Sc So=Sc

80N
2024 785 764 2065 2080 2075 2080 844 874 864 874

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 865 895 885 895

80E
2024 821 801 2065 2080 2075 2080 881 911 901 911

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 900 930 920 930

90N
2024 885 864 2065 2080 2075 2080 944 974 964 974

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 965 995 985 995

90E
2024 921 901 2065 2080 2075 2080 981 1011 1001 1011

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 1000 1030 1020 1030

100N
2024 985 964 2065 2080 2075 2080 1044 1074 1064 1074

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 1065 1095 1085 1095

100E
2024 1021 1001 2065 2080 2075 2080 1081 1111 1101 1111

Wymiar otworu montażowego 2075 2090 2085 2090 1100 1130 1120 1130
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FD/25/21C/55FD/25/21B/55

zamek
główny

zamek
górny

zawias

NOWOŚĆ

Rw=28 dB 

klasa

RC2

grubość

55 mm

na ość. stalowo-
drewnianej 1,3

Ud 

na ościeżnicy
stalowej 1,5

Ud 



zamek
górny

zamek
główny

zamek
pomocniczy

sztywny 
łańcuch
w opcji

zawias

Drzwi stalowe o  podwyższonej odporności na włamanie „HETMAN” 
mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wieloro-
dzinnym. Ich podwyższona odporność na włamanie potwierdzona jest 
certyfikatem klasy RC3 (zgodnym z normą PN-EN 1627:2012) w akredy-
towanym laboratorium badawczym. Oferowane są w wersji gładkiej lub 
płytkotłoczonej.
Skrzydło drzwiowe o  grubości 45 mm (wewnętrzne) i 55 mm (ze-
wnętrzne) wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV 
lub lakierowane według palety RAL, wypełnione polistyrenem spienio-
nym oraz wzmocnione specjalnymi kształtownikami.

Szerokość Drzwi HETMAN klasa RC3 cena netto [zł]

80N, 80, 80E, 90E
gładkie 1515

płytkotłoczone 1565

100E
gładkie 1730

płytkotłoczone 1780

Wyposażenie standardowe

 trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome
rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle)  trzy bolce antywyważeniowe 
 rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)  wkładka dolna atestowana w klasie 

B  wkładka górna z pokrętłem atestowana w klasie B  ościeżnica bez uszczelki w kolorze 
skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 (laminowana lub lakierowana)  za dopłatą ościeżnica z uszczelką

w kolorze skrzydła FD/25/1/U i FD/25/16/U (laminowana lub lakierowana), ościeżnica jest 
przygotowana do montażu na gotową podłogę  próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze 
stali nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300 

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185

wkładki klasy C 105

80N, 80, 80E, 90E ościeżnica z uszczelką  
FD/25/1/U i FD/25/16/U 

75

100E 85

Ościeżnice składane do drzwi HETMAN – bez uszczelki FD/25/1; FD/25/16;  z uszczelką FD/25/1/U; FD/25/16/U
UWAGA: Ościeżnica FD/25/16 i FD/25/16/U w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla klientów wymieniających drzwi wejściowe  
w obiektach wznoszonych z tzw. „wielkiej płyty”.
Wyposażenie: otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego  trzy zawiasy trójdzielne  osłonki otworów zaczepowych

Szerokość

Całkowita wysokość ościeżnicy 
przy gotowej podłodze Hc [mm]

Całkowita szerokość 
 ościeżnicy Sc [mm]

Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia  
ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm]

FD/25/1; FD/25/1/U FD/25/16; FD/25/16/U

FD/25/1
FD/25/1/U

FD/25/16
FD/25/16/U

FD/25/1 
FD/25/1/U

FD/25/16 
FD/25/16/U wysokość szerokość wysokość szerokość

80N 2067 2067 864 864 2075 870 2040 810

80 2067 2067 890 890 2075 910 2040 835

80E 2077 2077 905 905 2085 925 2050 855

90E 2077 2077 1005 1005 2085 1025 2050 955

100E 2077 2077 1105 1105 2085 1125 2050 1055

FD/25/16 FD/25/1 FD/25/1/U FD/25/16/U

A  polistyren spieniony 
B  stalowa blacha 

laminowana folią PCV 
D  atestowany zamek 

główny
E  zamek górny
F  zamek pomocniczy 
     zamka centralnego 
G  punkt ryglowania 

zamka centralnego 
H  trzy bolce 

antywyważeniowe 

podane ceny są cenami netto za komplet  

Drzwi stalowe antywłamaniowe
HETMAN kl. RC3 wewnętrzne 45 mm48

Rw=28 dB 

klasa

RC3

grubość

45 mm
grubość

55 mm



A2T01 T32 T34

przykładowe 
wzory

Szerokość Drzwi HETMAN klasa RC3 zewnętrzne 55 mm cena netto [zł]

80N, 80, 80E,90E
gładkie 1585

płytkotłoczone 1640

100E
gładkie 1810

płytkotłoczone 1870

Wyposażenie standardowe

 trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle)
 trzy bolce antywyważeniowe  rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)  wkładka dolna atestowana w klasie B  wkładka górna z pokrętłem 

atestowana w klasie B  ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B/55, FD/21/B/55, FD/25/21/C/55 i FD/21/C/55 (laminowana lub lakierowana), 
ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę   próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali 
nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185
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FD/25/21/C/55

FD/25/21/B/55Ościeżnice do drzwi HETMAN zewnętrznych

Szerokość

Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze Całkowita szerokość ościeżnicy

Wysokość otworu montażowego [mm] Szerokość otworu montażowego [mm]
FD/21/C

FD/25/21/C
FD/21/B

FD/25/21/B
FD/21/C

FD/25/21/C
FD/21/B

FD/25/21/B
 Ho  Hc  Ho=Hc  So Sc  So=Sc

80N
2065 2080 2075 844 874 864

2075 2090 2085 865 895 885

80E
2065 2080 2075 881 911 901

2075 2090 2085 900 930 920

90N
2065 2080 2075 944 974 964

2075 2090 2085 965 995 985

90E
2065 2080 2075 981 1011 1001

2075 2090 2085 1000 1030 1020

100N
2065 2080 2075 1044 1074 1064

2075 2090 2085 1065 1095 1085

100E
2065 2080 2075 1081 1111 1101

2075 2090 2085 1100 1130 1120

  kolorystyka skrzydeł „100”

dostępna kolorystyka:
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Drzwi stalowe antywłamaniowe

HETMAN kl. RC3 zewnętrzne 55 mm

dąb rustical ciemny orzech 

dąb złoty winchestercalvadosbiały biały struktura  dąb bielony dąb sonoma dąb sheffield 

ciemny antracyt dąb bagienny  ciemny mahoń  wenge antracyt  
drewnopodobny 

drewnopodobny 




zamek
górny

zamek
główny

zamek
pomocniczy

zawias

sztywny 
łańcuch 
w opcji

Drzwi stalowe o podwyższonej odporności na włamanie „BATORY” mają zasto-
sowanie w  budownictwie mieszkaniowym jedno- i  wielorodzinnym. Ich pod-
wyższona odporność na włamanie potwierdzona jest certyfikatem klasy RC4(C) 
(zgodnym z normą PN-EN 1627:2012 – dla klasy 4; PN-B-92270:1990 – dla klasy 
C) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane są w wersji gładkiej 
lub w tłoczeniach T01, T02, T32, T34.
Skrzydło drzwiowe o grubości 45 mm (wewnętrzne) i 55 mm (zewnętrzne) wy-
konane jest z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane we-
dług palety RAL, wypełnione polistyrenem spienionym oraz wzmocnione spe-
cjalnymi kształtownikami i prętami stalowymi.

Szerokość Drzwi BATORY klasa RC4(C) wewnętrzne 45 mm cena netto [zł]

80N, 80, 80E,90E
gładkie 1770

płytkotłoczone 1875

100E
gładkie 2000

płytkotłoczone 2120

Wyposażenie standardowe

 trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5  zamek górny (trzy 
ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle)  trzy bolce 

antywyważeniowe  rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)  
 wkładka dolna atestowana w klasie C  wkładka górna z pokrętłem atestowana 

w klasie C  ościeżnica bez uszczelki w kolorze skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 
(laminowana lub lakierowana)  za dopłatą ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła 
FD/25/1/U i FD/25/16/U (laminowana lub lakierowana), ościeżnica jest przygotowana 

do montażu na gotową podłogę  próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą
aplikacje ozdobne 

ze stali nierdzewnej 
INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185

80N, 80, 80E, 90E ościeżnica z uszczelką  
FD/25/1/U; FD/25/16/U

75

100E 85

Ościeżnice do drzwi BATORY wewnętrznych

UWAGA: Ościeżnica FD/25/16 i FD/25/16/U w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla klientów wymieniających 
drzwi wejściowe w obiektach wznoszonych z tzw. „wielkiej płyty”.
Wyposażenie:    otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego    trzy zawiasy trójdzielne    osłonki tworów zaczepowych

Szerokość

Całkowita wysokość 
ościeżnicy przy gotowej 

podłodze Hc [mm]

Całkowita szerokość 
ościeżnicy Sc [mm]

Wymiary otworu w ścianie murowanej do 
osadzenia ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm]

FD/25/1; FD/25/1/U FD/25/16; FD/25/16/U

FD/25/1
FD/25/1/U

FD/25/16
FD/25/16/U

FD/25/1
FD/25/1/U

FD/25/16
FD/25/16/U wysokość szerokość wysokość szerokość

80N 2067 2067 864 864 2075 870 2040 810

80 2067 2067 890 890 2075 910 2040 835

80E 2077 2077 905 905 2085 925 2050 855

90E 2077 2077 1005 1005 2085 1025 2050 955

100E 2077 2077 1105 1105 2085 1125 2050 1055

A polistyren spieniony
B stalowa blacha laminowana 

folią PCV
C wzmocnienia
D pręty hartowane 
E atestowany zamek główny
F zamek górny
G zamek pomocniczy zamka 

centralnego
H punkt ryglowania zamka 

centralnego
I trzy bolce 

antywyważeniowe 

FD/25/16 FD/25/1 FD/25/1/U FD/25/16/U

Drzwi stalowe antywłamaniowe
BATORY kl. RC4(C) wewnętrzne 45 mm

podane ceny są cenami netto za komplet  
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Rw=32 dB 

klasa

RC4(C)

grubość

45 mm
grubość

55 mm



Drzwi stalowe 
akustyczne
antywłamaniowe 
klasa RC3
- Mozart
- Mozart+
- Amadeo

Silence line
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T01

T34

T36

T07

T42

T41
A1

T09

T43

T47

T32

T45

A10

Drzwi stalowe 
akustyczne antywłamaniowe

przykładowe wzory

  kolorystyka skrzydeł „100”

dostępna kolorystyka:

dąb rustical ciemny orzech 

dąb złoty winchestercalvadosbiały biały struktura  dąb bielony dąb sonoma dąb sheffield 

ciemny antracyt dąb bagienny  ciemny mahoń  wenge antracyt  
drewnopodobny 

drewnopodobny 
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Szerokość Drzwi MOZART, klasa RC3 cena netto [zł]

80N, 80E, 90N, 90E
gładkie 1730

płytkotłoczone 1780

100N, 100E
gładkie 1945

płytkotłoczone 2005

Wyposażenie standardowe

 trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy
ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) 
 trzy bolce antywyważeniowe    komplet okuć PTZ    wkładka dolna 

atestowana w klasie B    wkładka górna z pokrętłem atestowana w klasie A
 ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane

lub spawane malowane proszkowo FD/21B lub FD21/C,  
ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę 

 próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali 
nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300 

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185

Zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9 260

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie  
MOZART i  MOZART+ mają zastosowanie w  budownictwie mieszka-
niowym jedno i wielorodzinnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN 
1627:2012. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej.
Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy ocynkowa-
nej laminowanej folią PCV lub lakierowane według kolorów z palety 
RAL.

zawias

podane ceny są cenami netto za komplet  

zamek 
główny

zamek  
pomocniczy

zamek górny

rygiel 
pionowy

Drzwi stalowe 
akustyczne antywłamaniowe

MOZART kl. RC3

  kolorystyka skrzydeł „100”

dostępna kolorystyka:

sztywny łańcuch 
w opcji

zawias

Rw=43 dB 

klasa

RC3

grubość

55 mm

dąb rustical ciemny orzech 

dąb złoty winchestercalvadosbiały biały struktura  dąb bielony dąb sonoma dąb sheffield 

ciemny antracyt dąb bagienny  ciemny mahoń  wenge antracyt  
drewnopodobny 

drewnopodobny 
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Szerokość Drzwi MOZART+ , klasa RC3 cena netto [zł]

80N, 80E, 90N, 90E
gładkie 2020

płytkotłoczone 2075

100N, 100E
gładkie 2240

płytkotłoczone 2300

Wyposażenie standardowe

  zamek listwowo hakowy  trzy bolce antywyważeniowe  wkładka atestowana w klasie B
  zestaw okuć PTZ  ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B, FD/25/21/C laminowana

lub spawana malowana proszkowo FD21/B, FD21/C, ościeżnica jest przygotowana do montażu na 
gotową podłogę  próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali 
nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300 

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185

zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9 260

drzwi  
z zamkiem 
listwowym 
hakowym

drzwi  
z zamkiem 
listwowym 
hakowym

podane ceny są cenami netto za komplet  
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FD/21/B
FD/25/21/B/55

Szerokość

Wysokość ościeżnicy przy gotowej 
podłodze Całkowita szerokość ościeżnicy

Wysokość otworu montażowego  
[mm]

Szerokość otworu montażowego 
[mm]

FD/21/C
FD/25/21/C

FD/21/B
FD/25/21/B

FD/21/C
FD/25/21/C

FD/21/B
FD/25/21/B

 Ho  Hc  Ho=Hc  So Sc  So=Sc

80N
2065 2080 2075 844 874 864

2075 2090 2085 865 895 885

80E
2065 2080 2075 881 911 901

2075 2090 2085 900 930 920

90N
2065 2080 2075 944 974 964

2075 2090 2085 965 995 985

90E
2065 2080 2075 981 1011 1001

2075 2090 2085 1000 1030 1020

100N
2065 2080 2075 1044 1074 1064

2075 2090 2085 1065 1095 1085

100E
2065 2080 2075 1081 1111 1101

2075 2090 2085 1100 1130 1120

Hp – wysokość w świetle ościeżnicy

FD/21/C
FD/25/21/C/55

zamek główny

Drzwi stalowe 
akustyczne antywłamaniowe
MOZART+ kl. RC3

Rw=43 dB 

klasa

RC3
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Drzwi stalowe 
akustyczne antywłamaniowe

AMADEO kl. RC3
55

Szerokość Drzwi AMADEO, klasa RC3 cena netto [zł]

80N, 80E, 90N, 90E
gładkie 1940

płytkotłoczone 1990

100N, 100E
gładkie 2155

płytkotłoczone 2215

Wyposażenie standardowe

 trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy
ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) 
 trzy bolce antywyważeniowe    komplet okuć PTZ    wkładka dolna 

atestowana w klasie B    wkładka górna z pokrętłem atestowana w klasie A
 ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane

lub spawane malowane proszkowo FD/21B lub FD21/C,  
ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę 

 próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali 
nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300 

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

wizjer szerokokątny 17

sztywny łańcuch 185

Zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9 260

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie  
AMADEO mają zastosowanie w  budownictwie mieszkaniowym jed-
no- i wielorodzinnym jako drzwi wejściowe zewnętrzne. Oferowane są 
w wersji gładkiej i płytkotłoczonej.
Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy ocynkowa-
nej laminowanej folią PCV lub lakierowane według kolorów z palety 
RAL.

sztywny łańcuch 
w opcji

zawias

podane ceny są cenami netto za komplet  

zamek 
główny

zamek  
pomocniczy

zamek górny

rygiel 
pionowy

  kolorystyka skrzydeł „100”

dostępna kolorystyka:

Rw=47 dB 

klasa

RC3

grubość

55 mm

NOWOŚĆ

dąb rustical ciemny orzech 

dąb złoty winchestercalvadosbiały biały struktura  dąb bielony dąb sonoma dąb sheffield 

ciemny antracyt dąb bagienny  ciemny mahoń  wenge antracyt  
drewnopodobny 

drewnopodobny 



