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ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE

ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH

ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU

Inspirują nas
marzenia
naszych Klientów
Inspiracją i motywacją do pracy nad poszerzaniem oferty
katalogowej o nowe wzory oraz nad stałym doskonaleniem
wytwarzanych produktów są dla nas rosnące oczekiwania
i wymagania naszych Klientów. Efektem tych działań
jest uzupełnienie oferty naszych produktów o kolejne modele
drzwi wewnątrzlokalowych, drzwi wejściowych wewnętrznych
oraz nowe typy okien, które prezentujemy w niniejszym katalogu.
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NOWA
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE

370

371

dąb bielony

SEMPRE Lux

dąb truflowy

SEMPRE Lux Alu

372

380

dąb kawowy

SEMPRE Verse

jesion naturalny

DECO Lux,
DECO Lux Soft

381

jesion moreno

CERBER

biały malowany
NCS S 0500N

EI30
EI30 PLUS
EI60 PLUS

orzech naturalny

VERTIGO Lux

HIGH TOP
NOWOŚĆ

146

jesion negro

390

kolory palet
RAL i NCS (oprócz
metalicznych)

ECO TOP

biały

383

FORNIROWANE

VERTIGO

120

jesion rubio

B-30
C-30
RC3

MALOWANE

000

382

dąb włoski

NOWOŚĆ

147

jesion patyna

NOWOŚĆ

148

jesion kawowy

295

merbau royal

VERIMO
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AKUSTYCZNE
TYP -A
TYP-B

DUO

VERTIGO
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejonki drewnianej obłożony gładkimi
płytami HDF, całość malowana

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
-d
 wuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”,
„70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

SZKLENIE
- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- s ystem przesuwny: do zabudowy i naścienny,
system Premium
-p
 odcięcie wentylacyjne
-o
 słonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady
łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą
lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) - czopowe
wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw
90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

W00

W0SD

W02

W02S1

770 / 947,10

770 / 947,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

KOLORYSTYKA

MALOWANE
Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL
i NCS (oprócz metalicznych) - za dopłatą

000

biały malowany
NCS S 0500N

W02S2

kolory palet
RAL i NCS (oprócz
metalicznych)

W03

W03S1

W03S2

W03S3

870 / 1070,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

system przylgowy

870 / 1070,10

system bezprzylgowy DUO

870 / 1070,10

870 / 1070,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10
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DUO

VERTIGO LUX
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejonki drewnianej, ramiaki i płycina
fornirowane okleiną naturalną orzech

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
-d
 wuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”,
„70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

SZKLENIE
- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- s ystem przesuwny: do zabudowy i naścienny, system
Premium
-p
 odcięcie wentylacyjne
-o
 słonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm
-d
 edykowana ościeżnica Vertigo (tylko system
bezprzylgowy)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady
łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą
lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) - czopowe
wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw
90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

390

orzech naturalny

dedykowana ościeżnica Vertigo
(tylko system bezprzylgowy)

W00

W0SD

W02

W02S1

W02S2

770 / 947,10

770 / 947,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

W03

W03S1

W03S2

W03S3

870 / 1070,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

870 / 1070,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

system przylgowy

870 / 1070,10

system bezprzylgowy DUO

870 / 1070,10
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870 / 1070,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

970 / 1193,10

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)



DUO

OŚCIEŻNICA

VERTIGO

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

312

340

390

404

421

422

424

431

limba

heban

cappucino

mokka

orzech naturalny

teak

ciemny orzech

405

jasny orzech

dąb naturalny

szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)
typ

(So)

(Sd)

(Sop)

(Ss)

„60”

690

652

792

625

„70”

790

752

892

725

„80”

890

852

992

825

„90”

990

952

1092

925

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

wysokość: (Ho) 2082, (Hd) 2070, (Hop) 2353
cena

Sd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
So - szerokość otworu montażowego
Ss - szerokość skrzydła

Symbol

Zakres
regulacji

Kompletacja

(część zasadnicza
ościeżnicy + 2 panele
o wysokości 300 mm)

ZV 1

75-80

Panel 75 mm, opaska regulacyjna 12 mm

ZV 2

80-85

Panel 80 mm, opaska regulacyjna 12 mm

ZV 3

85-95

Panel 85 mm, opaska regulacyjna 16 mm

ZV 4

95-120

Panel 95 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 5

120-140

Panel 120 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 6

140-160

Panel 140 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 7

160-180

Panel 160 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 8

180-200

Panel 180 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 9

200-220

Panel 200 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 10

220-240

Panel 220 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 11

240-260

Panel 240 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 12

260-280

Panel 260 mm, opaska regulacyjna 32 mm

ZV 13

280-300

876 / 1077,48
878 / 1079,94
882 / 1084,86
889 / 1093,47
902 / 1109,46
920 / 1131,60
935 / 1150,05
953 / 1172,19
982 / 1207,86
1000 / 1230,00
1018 / 1252,14
1035 / 1273,05
1051 / 1292,73

(mm)

Panel 280 mm, opaska regulacyjna 32 mm

Na zapytannie
dostępne panele o n/w wysokości:
dopłata

wysokość paneli

(do ceny ościeżnicy
z panelem 300 mm)

100 mm

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

200 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

7

VERIMO
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele i płyciny z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP,
HIGH TOP usłojenie poziome
SZKLENIE
- szkło biały mat grubość 4 mm w kolorystyce biały, merbau
royal, dąb włoski, jesion patyna, jesion kawowy
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek jednopunktowy wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady
łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. ( „60”-„90”)

KOLORYSTYKA

ECO TOP

kolorystyka: 120, 146
kolorystyka: 147, 148, 295
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120

biały

146

dąb włoski

NOWOŚĆ

147

jesion patyna

NOWOŚĆ

148

295

jesion kawowy merbau royal

W01

W01S1

W01S2

W01P

W02

W02S1

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

W02S2

W02S3

W02P

W03

W03S1

W03S2

W03P

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

398 / 489,54
449 / 552,27

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

kolorystyka: 120, 146

HIGH TOP

NOWOŚĆ

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”,
„70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

kolorystyka: 147, 148, 295

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
-d
 rzwi krótsze o 10 mm – górny element drzwi
o nietypowej wysokości
-d
 rzwi krótsze o 20-60 mm – górny i dolny element drzwi
o nietypowej wysokości
- podcięcie wentylacyjne
- system przesuwny do zabudowy, naścienny

DUO

SEMPRE GRAVI
WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”,„70”, „80”, „90”
-d
 wuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”,
„70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami
HDF pokryty powierzchnią fornirowaną, panele i płyciny
powierzchnia fornirowana okleiną dąb naturalny
z efektem 3D

KOLORYSTYKA

SZKLENIE
- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce:
dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce:
heban, jasny orzech, ciemny orzech

334

dąb europejski

340

heban

FORNIROWANE

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady
łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą
lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) - czopowe
wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw
90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

W01

W02

W03

W04

W05

W06

990 / 1217,70

990 / 1217,70

990 / 1217,70

990 / 1217,70

990 / 1217,70

990 / 1217,70

Struktura powierzchni
Sempre Gravi
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HIGRO

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz
przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu
budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury np. sauny, baseny.

Parametry
- klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości
mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji wg PN-EN
1192:2001
- odporność na warunki klimatyczne: 3 klasa wg PN-EN
12219:2002
Wymiary drzwi
Drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60”; „70”; „80”; „90”; „100”
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła standardowa – 2042 mm
Hc - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy – 2088 mm
Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł o wysokości - 2142 mm,
2242 mm.

(Ss)

(Sc)

625

702

„70”

725

802

„80”

825

902

„90”

925

1002

„100”

1025

1102

W01

W02

Szklenie
- s zyba bezpieczna przezierna lub matowa gr. 4 mm
- s zklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu
bulaj
Wyposażenie standardowe
- zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej
- 2 szt. zawiasów czopowych ze stali nierdzewnej
Wyposażenie dodatkowe
- uszczelka opadająca
- kratka wentylacyjna tworzywowa lub ze stali nierdzewnej
-k
 lamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali
nierdzewnej
-p
 anele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub
na wysokości klamki
- samozamykacz

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE
W03

W04

biały
H-9417-60

ościeżnica
stalowa
stała
HIGRO

1420 / 1746,60
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1670 / 2054,10

1670 / 2054,10

1670 / 2054,10

1830 / 2250,90

szary
H-0160-60

biały,
szary

niebieski,
zielony

niebieski
H-9497-60

zielony
H-D419-60

szer. 60-90 cm

320 / 393,60

szer. 100 cm

350 / 430,50

szer. 60-90 cm

390 / 479,70

szer. 100 cm

420 / 516,60

cena drzwi HIGRO = cena skrzydła HIGRO + cena ościeżnicy stalowej HIGRO
Skrzydło sprzedawane tylko w komplecie z ościeżnicą stalową HIGRO
UWAGA! Drzwi występują tylko w wersji jednoskrzydłowej
Kolor ABS minimalnie różni się od koloru laminatu na powierzchni skrzydła

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

W00

typ
„60”

Konstrukcja
- s krzydło bezprzylgowe: ramiak poliuretanowy wzmocniony
sklejką, wypełnienie stanowi wkład termoizolacyjny
-p
 owierzchnia skrzydła obłożona obustronnie laminatem
HPL gr. 2 mm
-o
 ścieżnica: ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa
z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej
gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydła

GAMMA

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie
i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne
wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem
a pomieszczeniami w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

Parametry
- klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości
mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN
1192:2001
- izolacyjność akustyczna: klasa Rw = 37 dB

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Wymiary
Drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „60”; „70”; „80”; „90”; „100”
Ss – szerokość skrzydła we wrębie
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy drewnianej
Sc – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy metalowej
Hs – wysokość skrzydła we wrębie – 2020 mm
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy drewnianej
– 2067 mm
Hc – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy metalowej
– 2078 mm
Drzwi dwuskrzydłowe: szerokość „80+30” – „90+90”,
tj. Sd 1230 – 1930 mm, Sc 1251 – 1951 mm
typ

(Ss)

(Sc)

„60”

618

695

„70”

718

795

„80”

818

895

„90”

918

995

„100”

1018

1095

typ

(Ss)

(Sc)

„60”

618

717

„70”

718

817

„80”

818

917

„90”

918

1017

„100”

1018

1117

Konstrukcja
- s krzydło przylgowe: ramiak drewniany, wypełnienie
stanowi płyta wiórowa
- s krzydło obłożone obustronnie płytą HDF gr. 5 mm
z wkładem ołowianym gr. 1 mm
- s krzydło posiada obustronny wkład ołowiany gr. 1 mm
(łącznie 2 mm dla skrzydła)
-o
 ścieżnica: ościeżnica stała lub regulowana drewniana
GAMMA z wkładem ołowianym oraz stała
lub regulowana metalowa GAMMA z wkładem
ołowianym wykonana z blachy 1,5 mm
Wyposażenie standardowe
- zamek wpuszczany jednopunktowy
- 4 szt. zawiasów czopowych regulowanych w 3 płaszczyznach
- uszczelka opadająca
Wyposażenie dodatkowe
- wkładki
- zamek dodatkowy wpuszczany
-p
 anele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub
na wysokości klamki
- samozamykacz
- elektrozaczep
- dźwignia antypaniczna
- zwora elektromagnetyczna
- kontaktron wpuszczany (ościeżnica drewniana)
- zamek z czytnikiem na karty

KOLORYSTYKA

Szczegółowe informacje dotyczące drzwi GAMMA
dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
cena
skrzydła

malowane białe

ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE

ECO TOP

LAMINOWANE

HIGH TOP

MALOWANE

SILKSTONE

FORNIROWANE

LAMISTONE
SILKSTONE

LAMINAT 0,5

CPL

LAMINAT 0,7

FORNIROWANE
kolekcje I, II,
III, VI

FORNIROWANE
RETRO, LIMBA,
kolekcje IV, V

jednoskrzydłowe

4718 / 5803,14

4352 / 5352,96

4404 / 5416,92

4384 / 5392,32

4404 / 5416,92

4464 / 5490,72

4474 / 5503,02

4896 / 6022,08

4980 / 6125,40

dwuskrzydłowe

9844 / 12108,12

9116 / 11212,68

9220 / 11340,60

9180 / 11291,40

9220 / 11340,60

9342 / 11490,66

9362 / 11515,26

10196 / 12541,08

10366 / 12750,18
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KOLORYSTYKA
- s tandard: farby kryjące: biała NCS s0500N
oraz brąz NCS s8010-Y90R
-o
 pcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów
metalicznych) dostępne za dopłatą
-o
 pcja: farby transparentne z oferty POL-SKONE
dostępne za dopłatą

FARBY KRYJĄCE

FARBY TRANSPARENTNE

ekologiczne
farby akrylowe

000

kolory palet
010
RAL i NCS (oprócz
biały malowany brąz
NCS S 0500N
NCS s8010-Y90R metalicznych)*

Parametry
- współczynnik przenikania ciepła – 0,78 W/m2K dla drzwi
wzór W00 o szerokości „90”
- odporność na włamanie - EN 1627 RC2
SPOSÓB OTWIERANIA
-n
 a zewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie
zadaszenia)
-d
 o wewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie
zadaszenia)
KONSTRUKCJA
- s ystem przylgowy
-k
 onstrukcja skrzydła: ramiak drewniany sosnowy
wzmocniony profilem stalowym obłożony dwiema płytami
drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym
dębowym, powierzchnia płyt malowana farbami
kryjącymi lub transparentnymi,
-w
 ypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna
-n
 a powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej
aplikacja ze stali nierdzewnej INOX
-g
 rubość skrzydła 81 mm
- próg dębowy z profilem aluminiowym
-o
 ścieżnica 100x70 mm; ościeżnica sosnowa: farby kryjące;
ościeżnica dębowa: farby transparentne
- s ystem antywyważeniowy („wręb francuski”)
-p
 odwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła
i ościeżnicy)
SZKLENIE
-p
 akiet trzyszybowy antywłamaniowy klasy P4
w zespoleniu z szybą przezroczystą o współczynniku
przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2K wg EN 674 z ciepłą
ramką Chromatech Ultra
- opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne,
ornamenty i inne
OKUCIA
- zawiasy wkręcane regulowane w trzech
płaszczyznach – 4 szt.
- zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki)
uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany
przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna
- osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
- wkładki klasy 6 (klasy C) dostępne za dopłatą
- klamki z oferty POL-SKONE dostępne za dopłatą

szerokość drzwi jednoskrzydłowych
(So)
(Sd)
1000
971
1100
1071
1200
1171

typ
„80”
„90”
„100”

Wysokość: (Ho)2120, (Hd)2105, (Hw)2000,
So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

Współczynnik ciepła dla drzwi
wzory

szerokość drzwi

ościeżnica sosnowa

ościeżnica dębowa

„80”

0,80 W/m2K

0,86 W/m2K

„90”

0,78 W/m2K

0,83 W/m2K

„100”
„80”
„90”
„100”
„80”
„90”
„100”
„80”
„90”
„100”
„80”
„90”
„100”

0,75 W/m K
1,00 W/m2K
0,94 W/m2K
0,87 W/m2K
1,00 W/m2K
0,95 W/m2K
0,88 W/m2K
0,91 W/m2K
0,84 W/m2K
0,78 W/m2K
0,95 W/m2K
0,88 W/m2K
0,82 W/m2K

0,81 W/m2K
1,10 W/m2K
1,00 W/m2K
0,92 W/m2K
1,10 W/m2K
1,00 W/m2K
0,94 W/m2K
0,96 W/m2K
0,88 W/m2K
0,81 W/m2K
1,00 W/m2K
0,93 W/m2K
0,87 W/m2K

W00

W01

W02

W03

W04

W00

2

W01

W02

FARBY KRYJĄCE

3400 / 4182,00

3900 / 4797,00

3900 / 4797,00

FARBY transparentne

3700 / 4551,00

4100 / 5043,00

W03

W04

FARBY KRYJĄCE

3900 / 4797,00

3900 / 4797,00

FARBY transparentne
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(Sw)
801
901
1001

4100 / 5043,00

4100 / 5043,00

4100 / 5043,00

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

ARGALI

*za dopłatą po konsultacji
z Działem Handlowym

OKNO SLIM
Konstrukcja
- jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewno-aluminium;
grubość skrzydła – 119 mm, grubość ramy 119 mm,
płaszczyzna ramy zlicowana z płaszczyzną skrzydła
obustronnie
Materiał ościeżnicy i skrzydła
- drewno sosnowe klejone warstwowo
Kolorystyka
- farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne,
system kryjący trzypowłokowy, system transparentny
czteropowłokowy
- aluminium malowane proszkowo, kolor podstawowy RAL
9010, 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003,
8001, 7042,7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003,
3002, 1033, 1013 za dopłatą pozostałe kolory z palety RAL
Szklenie
- pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4 mm / 16 Argon / Float
4 mm / 16 Ar / Thermofloat 1,0 4 mm U=0,5 W/m2K
wg EN 673 g=0,35 wg EN 410 z ramką dystansową Termo
TGI RAL
Okucia
-o
 bwiedniowe Roto NT royal – okucia kryte z funkcją
mikrowentylacji; regulacja w trzech płaszczyznach,
z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą
błędnego położenia klamki
-n
 a zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, okucia
antywłamaniowe
Szprosy (opcjonalnie)
-k
 onstrukcyjny (56, 80 mm), wiedeński (naklejany),
międzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm), na zatrzaski

Uszczelka
- t rzy uszczelki profilowe, dwie główne i krawędziowa;
w kolorach białym lub brąz rustykalny
Dodatkowe akcesoria okienne
- klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS
SposObY otwierania (widok od wewnątrz)

rozwierane
prawe

rozwierane
lewe

uchylne

uchylno-rozwierane
prawe

uchylno-rozwierane
lewe

Parametry

przenikalność
cieplna*:
0,75 W/m2K

wodoszczelność:
E1950

odporność
na obciążenie wiatrem:
C3

właściwości
akustyczne*:
Rw(C;Ctr)=33(-1;-5)

przepuszczalność
powietrza:
4

*podane wartości izolacyjności cieplnej i właściwości
akustycznych dotyczą okna referencyjnego o wymiarach
1,23 x 1,48 m

Certyfikat FSC ® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe
oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe
bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)
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OKNO 2+1
Konstrukcja
- zespolone okno i drzwi balkonowe, drewno-aluminium; grubość
ramy 93 mm, na skrzydle drewnianym zawieszone dodatkowe
skrzydło aluminiowe, listewka przyszybowa R=5 mm
Materiał ościeżnicy i skrzydła
- drewno sosnowe klejone warstwowo

Szprosy (opcjonalnie)
- międzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)
Uszczelka
-d
 wie uszczelki profilowe, główna i krawędziowa;
w kolorach białym lub brąz rustykalny
Dodatkowe akcesoria okienne
- klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS
- żaluzje, kolory według wzornika producenta żaluzji

Materiał dodatkowego skrzydła
- aluminium
KOLORYSTYKA
- farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne,
system kryjący trzypowłokowy, system transparentny
czteropowłokowy
- aluminium malowane proszkowo, kolor podstawowy RAL
9010, 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003,
8001, 7042,7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003,
3002, 1033, 1013 za dopłatą pozostałe kolory z palety RAL
Szklenie
- pakiet szybowy: Float 4 mm / 16 Ar / Thermofloat 1,0 4 mm
U=1,0 W/m2K wg EN 673 g=0,50 wg EN 410 z ramką
dystansową Chromatech Ultra RAL, w skrzydle
aluminiowym szyba 4 mm hartowana
Okucia
- obwiedniowe Roto NT royal – okucia kryte z funkcją
mikrowentylacji regulacja w trzech płaszczyznach,
z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą
błędnego położenia klamki
- na zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, okucia
antywłamaniowe

SposObY otwierania (widok od wewnątrz)

rozwierane prawe

rozwierane lewe

uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane
prawe
lewe

Parametry

przenikalność
cieplna*:
0,98 W/m2K

wodoszczelność:
E1800

odporność
na obciążenie wiatrem:
C3

właściwości
akustyczne*:
Rw(C;Ctr)=33(-1;-5)

przepuszczalność
powietrza:
4

*podane wartości izolacyjności cieplnej i właściwości
akustycznych dotyczą okna referencyjnego o wymiarach
1,23 x 1,48 m
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Certyfikat FSC ® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe
oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe
bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)

OŚCIEŻNICA kryta

HARMONY

Ościeżnica aluminiowa HARMONY jest przeznaczona do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ościeżnica przeznaczona do drzwi jednoskrzydłowych,
może współpracować ze skrzydłami rozwieranymi:
PŁYTOWE, TIARA, SIMPLE, INTER AMBER, DECO, DECO LUX.

PARAMETRY
Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości
mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.
WYMIARY DRZWI
Otwierane na zewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 – 100”
tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2082 mm. Szerokość skrzydła
625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2040 mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2140,
2240, 2340, 2440 mm.
Otwierane do wewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 - 100”
tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2092 mm. Szerokość skrzydła
625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2050 mm.
Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2150,
2250, 2350, 2450 mm.
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na
zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz).
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła
stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta
wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła
wynosi 40 mm.
Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się
z powierzchnią ościeżnicy.

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Otwierane do wewnątrz

Otwierane na zewnątrz

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA
Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta
laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem
HPL o grubości od 0,7 do 1 mm lub folią drewnopodobną.
OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA
Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz
lub na zewnątrz aluminiowa anodowana lub aluminiowa
surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany.
AKCESORIA
Wyposażenie standardowe
- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC
Wyposażenie dodatkowe
- uszczelka opadająca

wymiary skrzydła
i ilość zawiasów

do samodzielnego
pomalowania
(aluminium surowe)

aluminium
anodowane

600-900 mm x 2040 mm
(2 zawiasy kryte)

765 / 940,95

925 / 1137,75

1000 mm x 2040 mm
(3 zawiasy kryte)

856 / 1052,88

1070 / 1316,10

600-1000 mm x 2140 mm
(3 zawiasy kryte)

984 / 1210,32

1235 / 1519,05

600-1000 mm x 2240 mm
(3 zawiasy kryte)

1110 / 1365,30

1398 / 1719,54

600-1000 mm x 2340 mm
(4 zawiasy kryte)

1238 / 1522,74

1562 / 1921,26

600-1000 mm x 2440 mm
(4 zawiasy kryte)

1511 / 1858,53

1871 / 2301,33
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PARTNER HANDLOWY

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.
(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-Skone tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–:13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

