
Drzwi 
stalowe 
55 mm
i 72 mm
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T29

T44 T45 T46 T47

T41T32 T34 T42

T43

T20gładkie T21 T26 T27

Drzwi stalowe 55 i 72 mm 
dostępne wzory

szerokość: 80E, 90E
wypełnienie: piana poliuretanowa

szerokość: 80E, 90E
wypełnienie: polistyren spieniony 1515 zł 1945 zł1355 zł 1690 zł

55 mm55 mm 72 mm72 mm

podane ceny są cenami netto za komplet  
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drzwi  
z zamkiem 
listwowo- 
hakowym

zamek
główny

zamek
główny

otwór  
zaczepowy

zamka 
górnego

otwory zaczepowe
ościeżnicy aluminiowej

Ościeżnica laminowana folią PVC 
dostępna jest w kolorach:  

55mm - złoty dąb, ciemny orzech, 
ciemny antracyt, dąb bagienny; 
72mm - złoty dąb, ciemny orzech, 

ciemny antracyt, dąb bagienny, 
winchester, antracyt drewnopodobny

zamek
górny

zawias

zaczep 
regulowany

ościeżnica 
stalowo- 

drewniana

63 49

68 (dla 55 mm)
78 (dla 72 mm)

35

50

FD/25/21/C/55

ościeżnica aluminiowa
z przegrodą termiczną

W skład kompletu wchodzą:
 skrzydło drzwiowe z blachy laminowanej folią PCV
 zamek dolny trzyryglowy
 zamek górny trzyryglowy
 trzy zawiasy trójdzielne Z5
 uszczelka w skrzydle
 trzy bolce antywyważeniowe
 ościeżnica w kolorze skrzydła FD/25/21/B/55; 

FD/25/21/B/72 z uszczelką 
 próg zintegrowany
 zestaw okuć NIAGARA (klamka na długim

szyldzie, rozeta, wkładka, gałkowkładka)
 zaczep regulowany 

Parametry techniczne:
 grubość skrzydła 55 mm lub 72 mm
 wypełnienie skrzydła polistyren spieniony 

lub piana poliuretanowa
 tłoczenia: płytkie lub głębokie
 możliwość skracania skrzydła do 120 mm

Dostępne szerokości:
80E, 90E, 100E

Kolory:
drzwi o szerokości 100E dostępne w kolorach: złoty 
dąb, ciemny orzech, ciemny mahoń, wenge, dąb 
rustical, dąb bagienny, ciemny antracyt, biały struktura

Ościeżnice w opcji: 
 ościeżnica składana z uszczelką do drzwi 

zewnętrznych wejściowych jednoskrzydłowych, 
wykonana z blachy laminowanej folią PCV 
lub pokryta farbą proszkową FD/25/21/C/55 

 ościeżnica stalowo-drewniana
 ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną

Uwaga: 
Skrzydła drzwiowe w kolorze dąb bielony i dąb 
sonoma mogą być przeszklone wyłącznie szybami 
z kolekcji Inox.
Zakup innych konfiguracji wymaga uzgodnienia 
z Działem Sprzedaży Stolarki.

FD/25/21/B/55FD/25/21/B/72

ościeżnica stalowo-drewniana
do drzwi 55 i 72 mm

90

40

55

15

Drzwi stalowe 55 i 72 mm

grubość

72 mm
grubość

55 mm
szklone od 1,3 
pełne od 1,1

Ud 

dotyczy drzwi 
bez przeszklenia

Rw=28 dB 



dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

podane ceny są cenami netto za komplet  
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  kolorystyka skrzydeł „100”

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1670 zł

2260 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1670 zł

2260 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm
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szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1670 zł

2260 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm
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w cenie uwzględniono aplikację jednostronną INOX 
dopłata do aplikacji dwustronnej – 200 zł

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
aplikacje ozdobne INOX

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1670 zł

2260 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

  kolorystyka skrzydeł „100” podane ceny są cenami netto za komplet  podane ceny są cenami netto za komplet  
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szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1670 zł

2260 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm

A7 A8A6

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren spieniony

1830 zł

1830 zł

1670 zł

1670 zł

2260 zł

2260 zł

2005 zł

2005 zł

55 mm

55 mm

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm
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w cenie uwzględniono aplikację jednostronną INOX 
dopłata do aplikacji dwustronnej – 200 zł

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
aplikacje ozdobne INOX
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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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

podane ceny są cenami netto za komplet  
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  kolorystyka skrzydeł „100”

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425 zł

55 mm 72 mm

Tł
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ni

e 
T4
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Przeszklenia S36 
– ramka INOX

mleczna reflex
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ie
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Przeszklenia S37
– ramka INOX

mleczna piaskowana
z paskami 

przezroczystymi

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
płytkotłoczone

G
ła

dk
ie

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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

  kolorystyka skrzydeł „100” podane ceny są cenami netto za komplet  podane ceny są cenami netto za komplet  
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szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425zł

55 mm 72 mm
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Przeszklenia S40  
– ramka INOX

G
ła
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ie

mleczna piaskowana
z paskami 

przezroczystymi

reflex

Przeszklenia S41  
– ramka INOX

G
ła

dk
ie

mleczna reflex aplikacja

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
płytkotłoczone

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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

podane ceny są cenami netto za komplet  
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  kolorystyka skrzydeł „100”

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2300 zł 2780 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 2090 zł 2425 zł

55 mm 72 mm
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Przeszklenia S42 
– ramka INOX

Przeszklenia S43 
– ramka INOX

G
ła
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ie

piaskowana
z paskami 

przezroczystymi

mleczna reflex

mleczna piaskowana
z paskami 

przezroczystymi

reflex

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
płytkotłoczone

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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

  kolorystyka skrzydeł „100” podane ceny są cenami netto za komplet  podane ceny są cenami netto za komplet  
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szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa

2300 zł

2300 zł

2780 zł

2780 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony

2090 zł

2090 zł

2425 zł

2425 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm
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Przeszklenia S45 
– ramka INOX

Przeszklenia S44 
– ramka INOX

G
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ie
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mleczna reflex

mleczna reflex

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
płytkotłoczone

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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

podane ceny są cenami netto za komplet  
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  kolorystyka skrzydeł „100”

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2115 zł 2545 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 1960 zł 2295 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2115 zł 2545 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 1960 zł 2295 zł

55 mm 72 mm
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Przeszklenia S22
– ramka w okleinie drewnopodobnej

reflexmleczna

Przeszklenia S23
 – ramka w okleinie drewnopodobnej

aplikacjareflex

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
płytkotłoczone

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa 2090 zł 2520 zł

55 mm 72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony 1935 zł 2270 zł

55 mm 72 mm
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4

Przeszklenia S20 – ramka  
w okleinie drewnopodobnej

aplikacjareflex

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 




dopłata do drzwi 100E – 320 zł

dostępna kolorystyka:

  kolorystyka skrzydeł „100” podane ceny są cenami netto za komplet  podane ceny są cenami netto za komplet  
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szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa

szer.: 80E, 90E
wyp.: piana 

poliuretanowa

1880 zł

1785 zł

2310 zł

2215 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony

szer.: 80E, 90E
wyp.: polistyren 

spieniony

1725 zł

1625 zł

2060 zł

1965 zł

55 mm

55 mm

72 mm

72 mm
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Przeszklenia z ramką 
 w okleinie drewnopodobnej

S16
reflex

S17
aplikacja

S18
aplikacja

Przeszklenia z ramką  
w okleinie drewnopodobnej

S06
reflex

S07
aplikacja

S08
aplikacja

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
głębokotłoczone
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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 




Drzwi stalowe 
55 mm
dwuskrzydłowe
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Tłoczenie T21

Przeszklenia
skrzydła biernego
S14 i S13

Skrzydło bierne

szer. min. 350 mm
tłoczenia: T20, T26, T29

szklenia: S13, S14

szer. min. 350 mm
skrzydło gładkie

szklenia: S07, S08, 
S16, S17, S18, S33, S34, 

S35, S36, S44

szer. min. 400 mm
tłoczenia: T27, T28

szer. min. 200 mm 
skrzydło gładkie 

Przykładowe konfiguracje 

Prezentacja jest drobnym wycinkiem 
całej oferty. Istnieje możliwość indy-
widualnego zaprojektowania drzwi na 
podstawie wzorów i  kolorów przedsta-
wionych w katalogu.

B1 B2 B3 B4

Drzwi stalowe 55 mm
dwuskrzydłowe

  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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otwory zaczepowezawiaszamek 
górny

zamek 
główny

Szerokość (światło przejścia) Drzwi dwuskrzydłowe 55 mm cena netto [zł]

drzwi w typowej szerokości 
1250 mm, 1350 mm

gładkie, tłoczone

2350

od 1000 do 1400 mm 2660

od 1401 do 1800 mm 3190

Wyposażenie standardowe

 zamek główny trzyryglowy  zamek górny trzyryglowy  sześć bolców antywyważeniowych 
 sześć zawiasów trójdzielnych Z5  ościeżnica składana FD/25/21C/55 lub FD/25/21B/55 w laminacie w kolorze skrzydła 

 zestaw okuć NIAGARA (klamka, rozety, wkładka, gałkowkładka)  próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą
Ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną 750

drzwi wypełnione pianą poliuretanową 320

Przeszklenia wg cen podanych na stronie  68-69   

Inne akcesoria za dopłatą na stronie  66

Drzwi dwuskrzydłowe w typowej szerokości:
 kolor: złoty dąb, ciemny orzech;
 szerokość (światło przejścia):

– 1250 mm (80E skrzydło czynne + 440 mm skrzydło bierne)
– 1350 mm (90E skrzydło czynne + 440 mm skrzydło bierne)

 grubość skrzydła 55 mm
 skrzydło czynne w tłoczeniu głębokim T20, T21, T26, T29

w tłoczeniu płytkim T01, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47
 skrzydło bierne tłoczone

Światło przejścia
FD/25/21C/55 FD/25/21/B/55

wysokość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] szerokość [mm]

1250 mm (80E + 440 skrzydło bierne) 2080 1360 2075 1350

1350 mm (90E + 440 skrzydło bierne) 2080 1460 2075 1450

35

50

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

Ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych

ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną

Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane na wymiar:
 szerokość (światło przejścia):

– od 1000 mm do 1400 mm (skrzydło czynne od 80E do 90E),
– od 1401 mm do 1800 mm (skrzydło czynne od 80E do 90E);

 grubość skrzydła 55 mm.

Całkowicie przeszklone skrzydło bierne składa się z trzech szyb S14 
oraz jednej S13 (szyba S13 umieszczona jest w miejscu najwyższego 
kasetonu).

Uwagi:
 szerokość skrzydła biernego przy tłoczeniu drzwi T20, T26, T29 

wynosi minimum 350 mm;
 szerokość skrzydła biernego przy tłoczeniu drzwi T27, T28 wynosi 

minimum 400 mm;
 szerokość skrzydła biernego gładkiego z szybą S06, S07, S08, S16, 

S17, S18 wynosi minimum 350 mm;
 szerokość skrzydła biernego gładkiego bez szyby wynosi 

minimum 200 mm;
Ościeżnica laminowana folią PVC dostępna jest w kolorach:  

55mm - złoty dąb, ciemny orzech, ciemny antracyt, dąb bagienny; 
72mm - złoty dąb, ciemny orzech, ciemny antracyt, dąb bagienny, 

winchester, antracyt drewnopodobny 

podane ceny są cenami netto za komplet  

63 49

68 (dla 55 mm)
78 (dla 72 mm)

Drzwi stalowe 55 mm
dwuskrzydłowe



Drzwi stalowe 
55 i 72 mm

z dostawkami
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dostępna kolorystyka:

Parametry techniczne:
 grubość skrzydła 55 i 72  mm
 wypełnienie polistyren spieniony lub piana poliuretanowa
 skrzydło czynne o szerokości 80E, 90E, 100E
 tłoczenia: płytkie lub głębokie skrzydło czynne o szerokości 90E 
 naświetla górne i boczne
 ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną

Przykładowe konfiguracje

Przeszklenia naświetli  
górnych i bocznych

reflex aplikacja piaskowana
z paskami 

przezroczystymi

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
z dostawkami

Tłoczenie 
T43

dąb złoty biały struktura  ciemny antracyt dąb bagienny  antracyt  
drewnopodobny ciemny orzech 

biały 
drewnopodobny 

winchester 
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zamek 
główny

otwory zaczepowe 
ościeżnicy aluminiowej

zamek 
górny

zawias

Szerokość Drzwi stalowe 55 i 72 mm do naświetli cena netto [zł]

skrzydło czynne  
80E, 90E

skrzydło gładkie, skrzydło płytkotłoczone, 
skrzydło głębokotłoczone

55 mm 72 mm

2070 2405

Wyposażenie standardowe

 zamek dolny trzyryglowy  uszczelka w skrzydle  zamek górny trzyryglowy 
 próg ze stali nierdzewnej z uszczelką  trzy bolce antywyważeniowe  trzy zawiasy trójdzielne Z5 

 ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną 
 zestaw okuć NIAGARA (klamka na długim szyldzie, rozeta, wkładka, gałkowkładka)

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

dopłata do drzwi 100E 320

aplikacje ozdobne ze 
stali nierdzewnej INOX 

dopłata do aplikacji zewnętrznej 300

dopłata do aplikacji dwustronnej 500

dopłata do drzwi wypełnionych pianą poliuretanową 320

naświetle boczne wg tabeli

naświetle górne wg tabeli

przeszklenia wg cen podanych na stronie 68-69

Naświetla boczne  do 55 mm
szerokość 

wysokość 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

2090 mm 874 zł 953 zł 1 032 zł 1 241 zł

Naświetla boczne  do 72 mm
szerokość 

wysokość 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

2090 mm 1 175 zł 1 278 zł 1 381 zł 1 484 zł

Ościeżnica laminowana folią PVC w kolorze: złoty dąb, ciemny orzech,  
ciemny antracyt, dąb bagienny, antracyt drewnopodobny (72 mm).  
Ościeżnica w kolorze z palety RAL do uzgodnienia z Działem Sprzedaży 
Stolarki.

63 49

68 (dla 55 mm)
78 (dla 72 mm)

podane ceny są cenami netto za komplet  

Drzwi stalowe 55 i 72 mm
z dostawkami

Naświetla górne do 55 mm

80 E 90 E 100 E

szerokość
wysokość

930 
mm 1030 mm 1130 mm 1230 mm 1330 mm 1430 mm 1530 mm 1630 mm 1730 mm 1830 mm 1930 mm 2030 mm 2130 mm 2230 mm 2330 mm 2430 mm 2530 mm 2630 mm

200 mm 586 zł 611 zł 637 zł 660 zł 679 zł 698 zł 714 zł 729 zł 741 zł 774 zł 808 zł 841 zł 874 zł 908 zł 941 zł 974 zł 1 007 zł 1 040 zł

300 mm 649 zł 693 zł 702 zł 725 zł 746 zł 766 zł 783 zł 798 zł 811 zł 846 zł 882 zł 917 zł 953 zł 989 zł 1024 zł 1 060 zł 1 096 zł 1 131 zł

400 mm 711 zł 722 zł 767 zł 791 zł 813 zł 834 zł 851 zł 867 zł 880 zł 918 zł 956 zł 994 zł 1 032 zł 1 070 zł 1 109 zł 1 146 zł 1 184 zł 1 222 zł

500 mm 774 zł 784 zł 831 zł 857 zł 880 zł 925 zł 970 zł 1016 zł 1 061 zł 1 107 zł 1 152 zł 1 196 zł 1 241 zł 1 287 zł 1 332 zł 1 418 zł 1 423 zł 1 467 zł

Naświetla górne do 72 mm

80 E 90 E 100 E

szerokość
wysokość 930 mm 1030 mm 1130 mm 1230 mm 1330 mm 1430 mm 1530 mm 1630 mm 1730 mm 1830 mm 1930 mm 2030 mm 2130 mm 2230 mm 2330 mm 2430 mm 2530 mm 2630 mm

200 mm 688 zł 738 zł 787 zł 835 zł 865 zł 893 zł 940 zł 988 zł 1 035 zł 1 092 zł 1 129 zł 1 175 zł 1 223 zł 1 270 zł 1 317 zł 1 364 zł 1 411 zł 1 458 zł

300 mm 761 zł 813 zł 865 zł 918 zł 949 zł 979 zł 1 028 zł 1 079 zł 1 128 zł 1 178 zł 1 229 zł 1 278 zł 1 329 zł 1 375 zł 1 429 zł 1 479 zł 1 529 zł 1 579 zł

400 mm 833 zł 889 zł 945 zł 1001 zł   1 032 zł 1 067 zł 1 116 zł 1 169 zł 1 223 zł 1 275 zł 1 329 zł 1 381 zł 1 435 zł 1 488 zł 1 541 zł 1 595 zł 1 647 zł 1 701 zł

500 mm 905 zł 964 zł 1 023 zł 1 082 zł    1 126 zł 1 148 zł 1 203 zł 1 260 zł 1 316 zł 1 372 zł 1 429 zł 1 484 zł 1 541 zł 1 597 zł 1 653 zł 1 710 zł 1 766 zł 1 850 zł


