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Drzwi śródlokalowe Bastion to efekt wielu lat pracy zespołu inżynierów KR CENTER. 
Postawiliśmy sobie za cel stworzyć drzwi, które sami bez wahania zamontowalibyśmy 
w naszych mieszkaniach. Bezpieczne ładne i zapewniające komfort. 

Przemyślana 
konstrukcja
W konstrukcji drzwi Bastion nie ma 

elementu przypadkowego. Aluminiowy 

profil wzmacnia ramę, co przekłada się 

na długie lata pracy. Dźwiękochłonna 

płyta oraz odpowiednio rozmieszczone 

uszczelki zapewniają izolację aku-

styczną wynoszącą 32 dB. Gruba folia 

dekoracyjna nakładana jest tak, aby 

łączenia nie występowały na krawę-

dziach. Skrzydło może zostać osadzone 

na jednej z nawet sześciu ościeżnic.

Dobrane 
wyposażenie
Wyposażenie drzwi Bastion dobraliśmy 

z uwzględnieniem ich specyfiki. W jego 

skład wchodzą zawiasy umożliwiające re-

gulację w trzech płaszczyznach oraz bol-

ce antywyważeniowe. Dołączamy także 

komplet uszczelek, szerokokątny wizjer 

oraz aluminiowy próg z wkładką drew-

nianą. Na szczególną uwagę zasługują 

komplety okuć dostępne za dopłatą. 

Zawierają klamkę, rozetę oraz komplet 

wkładek w syst. jednego klucza.

Swoboda 
kreacji
Oferta drzwi Bastion to mnogość 

tłoczeń, kolorów i ozdób. Znajdą w niej 

Państwo zarówno modele tradycyjne, 

jak i nowoczesne. Zachęcamy do zaba-

wy możliwościami: kontrastowego ze-

stawiania oklein z aluminiowymi ozdo-

bami, dopasowywania koloru drzwi do 

wnętrza oraz zakupu ponadczasowych 

okuć KR CENTER, które w komplecie 

wraz z wkładkami dostępne są taniej 

niż kupowane osobno.

dąb złotycedr olchaakacja sonoma

Dostępne okleiny

kasztan wenge deska mokka białygrafit dąb japoński

dąb darkdąb rustico dąb szarydąb bielonyorzech dąb attic

orzech japoński beton ołówkowy beton srebrny beton naturalny

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic znajdą Pań-
stwo na str. 20-27. Oferta usług dodatkowych i akce-
soriów za dopłatą przedstawiona jest na str. 28.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące 
zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym 
z właściwości użytkowych. Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji odpowiadających 3 klasie wg PN-EN 1192:2001.

heban
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Nowoczesne

heban

dąb dark

orzech japoński

beton ołówkowy

cedr

olcha

beton srebrny

kasztan

dąb szarywenge deska dąb bielony

orzech

dąb japoński dąb attic biały

grafit

sonoma

mokka

dąb złoty

dąb rustico

akacja

beton naturalny

Okleiny

Gładkie drzwi to doskonała propozycja zarówno dla 

tradycyjnych, jak i nowoczesnych mieszkań. W oby-

dwu przypadkach nie obciążą wnętrza swoim desi-

gnem, lecz delikatnie podkreślą jego charakter. Do 

Państwa dyspozycji jest bogata oferta kolorystyczna 

oklein, których wspólną cechą jest wysoka jakość!

Bastion N-02

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Komplet okuć

Drzwi Bastion N-02*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 800,00 zł 2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 150,00 zł 1 414,50 zł

Cennik
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Bastion N
-02
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Nowoczesne

Paleta kolorów została zaprezentowana  
m.in. na stronie nr 5.

W drzwiach z serii N nowoczesny efekt osiągnięto tłocze-

niami. Proste i skośne linie świetnie współgrają z okleinami 

z naszej oferty.

Stylistyka drzwi nowoczesnych została 

opracowana w oparciu o bieżące trendy 

rynkowe. Przeanalizowaliśmy tysiące 

możliwości, aby zaoferować Państwu 

naprawdę modne i ciekawe drzwi, które 

skomponują się z mieszkaniami o no-

woczesnych wnętrzach. Technologie ich 

wytwarzania gwarantują, że zachowają 

dobry wygląd przez lata.

Bastion 
N-53

22
kolory oklein

Drzwi Bastion z serii N*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 800,00 zł 2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 150,00 zł 1 414,50 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic znajdą Państwo 
na str. 20-27. Z kolei informacje o usługach dodatkowych 
i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na str. 28.
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Bastion 
N-05 Bastion N-06

Bastion N-03Bastion N-07Bastion N-01



10 — Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion Dobre otwarcie na świat

Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Tradycyjne

Tradycyjne drzwi z naszej oferty to ukłon w stronę klasy-

ki i wzorów, które latami cieszyły się sympatią Klientów. 

Te modele są i pozostaną ponadczasowe.

Bastion 
T-17

Bastion 
T-56

Bastion 
T-11

Drzwi Bastion z serii T: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 800,00 zł 2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 150,00 zł 1 414,50 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic 
znajdą Państwo na stronach 20-27. 
Z kolei informacje o usługach dodatko-
wych i akcesoriach za dopłatą przed-
stawione są na stronie 28.

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Pań-
stwo inaczej, drzwi standardowo będą 
otwierane do środka.
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Bastion T-14

Bastion T-21

Bastion T-18Bastion T-15

Bastion T-13

Drzwi śródlokalowe Bastion 

mogą być zamówione w ze-

stawie z zamkiem listwowym 

z trzema punktami ryglowa-

nia. Jego instalacja możliwa 

jest w ościeżnicach drew-

nianych: pełnej, opaskowej 

i regulowanej. Szczegóły na 

stronie 25.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą 

mogą zostać zamówione w roz-

miarze „80NW” (nowość).
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Alu

Dołożyliśmy wielu starań, by poprzez subtelne wzory nadać 

drzwiom nowoczesny charakter. Sądząc po ilości sprzeda-

nych egzemplarzy udało nam się to znakomicie!

Bastion 
A-66

Bastion 
A-37

Bastion 
A-30

Drzwi Bastion z serii A*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 850,00 zł 2 275,50 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 550,00 zł 1 906,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 200,00 zł 1 476,00 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic 
znajdą Państwo na stronach 20-27. 
Z kolei informacje o usługach dodatko-
wych i akcesoriach za dopłatą przed-
stawione są na stronie 28.

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Pań-
stwo inaczej, drzwi standardowo będą 
otwierane do środka.
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Bastion 
A-39

Bastion A-34

Bastion A-55 Bastion A-65

Bastion A-38 Bastion A-40

Zadbaliśmy, aby alu-

miniowe ozdoby były 

odporne na upływ 

czasu. Dlatego wtłacza-

my je w skrzydło, a nie 

naklejamy, dzięki czemu 

nie ma ryzyka odkleje-

nia. Aby zawsze dobrze 

wyglądały, wystarczy raz 

na pół roku przetrzeć je 

łatwo dostępnymi środ-

kami do konserwacji. 
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Alu Radius

Aluminiowe listwy ozdobne nie muszą być proste. Mogą być 

także subtelnie wygięte, dzięki czemu nadają drzwiom wyjąt-

kowego charakteru. 

Bastion R-59 Bastion R-62 Bastion R-63

Bastion R-61

Drzwi Bastion z serii R*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 900,00 zł 2 337,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 600,00 zł 1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 350,00 zł 1 660,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 250,00 zł 1 537,50 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł



Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion — 15www.krcenter.pl

Dbamy o detale. Aluminiowe 

ozdoby są wtłaczane w po-

wierzchnię skrzydła, a nie na-

klejane. Daje to lepszy efekt 

estetyczny.

Elementy aluminiowe wyglą-

dają dobrze z każdą okleiną, 

lecz szczególnie polecamy 

ich zestawienie z ciemnymi 

propozycjami z naszej oferty. 

Kontrast podkreśla ich nowo-

czesność. 

Bastion 
R-60

Drzwi Bastion z serii R-60*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 400,00 zł 1 722,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 2 000,00 zł 2 460,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 700,00 zł 2 091,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 400,00 zł 1 722,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 450,00 zł 1 783,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 350,00 zł 1 660,50 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło R-60, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic 
znajdą Państwo na stronach 20-27. 
Z kolei informacje o usługach dodatko-
wych i akcesoriach za dopłatą przedsta-
wione są na stronie 28.
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Seria Kreatywne

Drzwi Bastion z serii K*: Cena netto Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 800,00 zł 2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 150,00 zł 1 414,50 zł

Cennik

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Drzwi z linii kreatywnej kierowane są do osób, które szukają 

nietypowego designu. Kształty tłoczeń przywodzą na myśl 

zabawę i energię.

Bastion 
K-36

Bastion 
K-50

Bastion 
K-57

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

przy zakupie drzwi Bastion już za:  140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic 
znajdą Państwo na stronach 20-27. 
Z kolei informacje o usługach dodatko-
wych i akcesoriach za dopłatą przed-
stawione są na stronie 28.

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Pań-
stwo inaczej, drzwi standardowo będą 
otwierane do środka.
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Bastion K-49
Bastion 
K-35

beton ołówkowy

heban dąb złotycedr olcha

dąb dark

kasztan

dąb rustico dąb szary

wenge deska

dąb bielonyorzech

mokka

dąb attic

beton naturalny

biały

akacja

grafit

orzech japoński

sonoma

Dostępne okleiny

wyjątkowy designbeton srebrny

dąb japoński

Konfigurator drzwi Bastion
Dzięki kreatorowi online można zobaczyć, jak drzwi Bastion 

wyglądają w wybranej konfiguracji. Zapraszamy na:

www.kreator.krcenter.pl
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orzech 
muscato

akacja ART

dąb Montana dąb Oregon

orzech Alaska

dąb sonoma

dąb stary

dąb szlachetnydąb retro

wiąz jasny

orzech 
kaspijski

kasztan

wenge

– Próg ze stali nierdzewnej  z uszczelką.
– Wykonanie – blacha nierdzewna o grubości 1 mm.
– Montaż kołkami rozporowymi.
– Wykonanie – do szerokości „80”, „90”.

68,00 zł netto
83,64 zł brutto

INTERIOR
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INTERIOR  10
Listwa – aluminium 

szczotkowane
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INTERIOR  20
Listwa – aluminium 

szczotkowane

INTERIOR  30
Listwa – aluminium 

szczotkowane
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INTERIOR

CENY  OŚCIEŻNIC  –  SKRZYDŁA  INTERIOR

Typ ościeżnicy Kolor Wyposażenie Cena netto/brutto

Ościeżnica wykonana
z materiałów drewnopochod-

nych – MDF

oklejona 
folią finish lub 3D

trzy zawiasy 
czopowe,  uszczelka

145,00 zł netto
178,35 zł brutto

Konstrukcja
– Ramiak z drewna sosnowego lub płyty MDF, 

pokryty dwiema płytami HDF.
– Wypełnienie – płyta MDF oraz płyta 

styropianowa.

Wykończenie
– Płyty HDF oklejone folią finish lub 3D.

Okucia
– Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
– Zamek wpuszczany dolny. 
– Zamek górny na wkładkę patentową. 
– Wizjer szerokokątny.

SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
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CENY  OŚCIEŻNIC  –  SKRZYDŁA  MADERA

Typ ościeżnicy Kolor Wyposażenie Cena netto/brutto

Ościeżnica wykonana  
z materiałów 

drewnopochodnych 
– MDF

oklejona folią PVC  
w kolorze skrzydła

trzy zawiasy czopowe, uszczelka, 
gniazda 

antywyważeniowe

185,00 zł netto
227,55 zł brutto

– Próg ze stali nierdzewnej  z uszczelką.
– Wykonanie – blacha nierdzewna o grubości 1 mm.
– Montaż kołkami rozporowymi.
– Wykonanie – do szerokości „80”, „90”.

68,00 zł netto
83,64 zł brutto

MADERA  I MADERA  II MADERA  V MADERA  VI

MADERA  VII MADERA  VIII
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Konstrukcja
– Ramiak z płyty MDF oraz ze sklejki.
– 40 mm (±1mm) ze wstawkami z litego 

drewna iglastego.
– Wypełnienie skrzydła – listwy stabilizujące 

oraz styropian.

Wykończenie
– Płyty HDF o grubości 6mm o powierzchniach  

frezowanych, oklejone folią PVC.

Okucia
– Trzy zawiasy czopowe wkręcane.
– Zamek wpuszczany dolny.
– Zamek trzyryglowy górny.
– Trzy bolce antywyważeniowe.
– Wizjer szerokokątny.

MADERA

orzech PVCbiały PVC

buk PVC dąb złoty 
PVC
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zawiasy regulowane
w trzech płaszczyznach

bolce
antywyważeniowe

uszczelka instalowana
w skrzydle

ościeżnica drewniana
z uszczelką oklejona folią 
w kolorze drzwi

 próg aluminiowy 
z wstawką 

w kolorze drzwi

zamek górny
trzybolcowy

zamek dolny
trzybolcowy

regulowany
zaczep zamka

CeNy:
Frezowane:
•	 komplet (skrzydło gr. 49mm + ościeżnica + próg) 750 pln
•	 skrzydło gr. 49mm 600 pln
•	 skrzydło gr. 42mm (do ościeżnicy metalowej) 540 pln

gładkie + aluminium:
•	 komplet (skrzydło gr. 49mm + ościeżnica + próg) 850 pln
•	 skrzydło gr. 49mm 700 pln
•	 skrzydło gr. 42mm (do ościeżnicy metalowej) 640 pln

gładkie:
•	 komplet (skrzydło gr. 49mm + ościeżnica + próg) 700 pln
•	 skrzydło gr. 49mm 550 pln
•	 skrzydło gr. 42mm (do ościeżnicy metalowej) 490 pln

doPłaty:
•	 opaska 55 pln
•	 ościeżnica drewniana okleinowana 200 pln
•	 próg aluminiowy z wstawką 40 pln
•	 zwężenie z szerokości o 3cm (‘N) 40 pln

koNstrUkCJa skrzydła:
•	 rama wykonana z drewna iglastego, wypełnienie - płyta wiórowa 
•	 Pokrycie - płyta mdf o grubości 6 mm oklejona folią PCV gr. 0,35 mm

WyPosaŻeNie (W oPCJi z ośCieŻNiCą i ProGiem):
•	 3 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
•	 zamki trzy-bolcowe
•	 2 bolce antywyważeniowe
•	 2 uszczelki zamontowane w skrzydle i ościeżnicy
•	 regulowany zaczep zamka
•	 próg aluminiowy z wstawką płyty w kolorze drzwi

drzWi PełNe WzmoCNioNe

sCHemat ośCieŻNiCy:
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dostęPNe modele:
drzWi frezoWaNe: drzWi Gładkie + alUmiNiUm: 

drzWi Gładkie:

orzechwengebiały złoty dąb dąb szary olcha

Dostępne kolory DrzWi z ościeżnicami:


