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DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

KLUCZOWĄ CECHĄ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH „P” JEST ZASTOSOWANIE 

INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Technologia ta pozwala na zachowanie piękna drzwi drewnianych z jednoczesną eliminacją 
większości problemów towarzyszących tradycyjnym technologiom płycinowym takich jak: roz-
sychanie i przesuwanie się kasetonów drzwiowych, wypaczanie się skrzydeł, nierównomierne 
wybarwianie się poszczególnych elementów drzwi, pękanie i falistość oklein oraz problemy 
z wypełniaczami spoin.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Konstrukcja drzwi pozwala na zachowanie wysokich właściwości izolacji termicznej oraz 
akustycznej. Nasze drzwi oparte są na konstrukcji wykonanej z ramiaka sosnowo-meranti lub 
sosnowo-dębowego wzmocnionego blachą oraz profilem w kształcie litery „C”. O tym jakiej 
są grubości decydujesz Ty. Drzwi mogą być grube na 72, 82 lub 102 mm, ale co do zasady ich 
konstrukcja jest stała. Wewnątrz, pomiędzy poszyciem wykonanym z wodoodpornej sklejki 
machoń, metanti sosna lub dąb o grubości 7 lub 12 mm znajduje się kratownica wypełniona 
pianką poliuretanową. 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie drzwi posiadają zabezpiecze-
nia antywłamaniowe w postaci zamka 
listwowego (lub dwóch niezależnych 
zamków), wytrzymałych i solidnie wy-
konanych zawiasów oraz wzmocnienia 
blachą stalową. Zapewnia to spokój oraz 
pomaga zabezpieczyć dom przed wła-
maniem. 

EKOLOGIA

Do produkcji drzwi używamy ekologicz-
nych lakierów wodorozcienczalnych oraz 
drzewa pochodzącego z legalnych 
polskich lasów. Odpad powstały przy 
produkcji jest gromadzony oraz pod-
dawany recyclingowi a sama produkcja 
jest procesem bezpiecznym dla naszych 
pracowników.  

LAKIEROWANIE

❚ Drewna przeznaczone na fornir różnią się od siebie 
barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku 
jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są 
to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie 
mogą być podstawą reklamacji.

❚ Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy 
i nie mogą służyć jako wzorce koloru.

WYKOŃCZENIE

Kolory poglądowe na drewnie dębowym
1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

DĄB SĘKATY *)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

*) dopłata 1000 zł netto – kierunek usłojenia 
może być pionowy lub poziomy
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SERIA GLASS DRZWI DREWNIANE

Zdobiona czarną szybą seria drzwi drewnianych 
Glass świetnie odnajduje się w nowoczesnym 
budownictwie. Naturalne drewno połączone 
z błyszczącym czarnym szkłem jest szykownym 
i ponadczasowym połączeniem. 

Materiał w wykończeniu:
❚ meranti, dąb lub sosna

Konstrukcja: 
❚ uszczelka w skrzydle i futrynie
❚ wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
❚  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej
❚  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w 

postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej

❚  ramiak skrzydła wykonany z drewna  
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

Zestaw standardowy:
❚ grubość 72 mm
❚ dwa zamki niezależne bolcowe
❚ cztery zawiasy regulowane w trzech 

płaszczyznach
❚ pakiet szybowy REFLEX BRĄZ
❚ próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub 

drewniany

GRUBOŚĆ DRZWI
72 82 102

RODZAJ

tylko dla 
grubości 82 i 102 mm

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P123

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY *)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

*) dopłata 1000 zł netto – kierunek usłojenia 
może być pionowy lub poziomy
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P120
SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

P121 P122

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Szkło lakierowane występuje tylko jednostronnie od zewnątrz.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

P123 P124

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P125
SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

Usłojenie sękate za dopłatą Usłojenie sękate za dopłatą Usłojenie sękate za dopłatą
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SERIA GLASS DRZWI DREWNIANE

P126 P127
SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P154
SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

NOWOŚĆ

P153

P152

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

SOSNA 5300 zł*
DĄB / MERANTI 5600 zł*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Szkło lakierowane występuje tylko jednostronnie od zewnątrz.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

Usłojenie sękate za dopłatą Usłojenie sękate za dopłatą

Usłojenie sękate za dopłatą
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SERIA INOX DRZWI DREWNIANE

Szlachetne szczotkowane aluminium 
w połączeniu z naturalnym drewnem zapewnia 
wysoki design. Panel Inox dodatkowo 
zabezpiecza powierzchnię drzwi przed 
uszkodzeniami zewnętrznymi. 

Materiał w wykończeniu:
❚ meranti, dąb lub sosna

Konstrukcja: 
❚ uszczelka w skrzydle i futrynie
❚ wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
❚  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej
❚  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w 

postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej

❚  ramiak skrzydła wykonany z drewna  
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

Zestaw standardowy:
❚ grubość 72 mm
❚ dwa zamki niezależne bolcowe
❚ cztery zawiasy regulowane w trzech 

płaszczyznach
❚ pakiet szybowy REFLEX BRĄZ
❚ próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub 

drewniany

P99

GRUBOŚĆ DRZWI
72 82 102

RODZAJ

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

tylko dla 
grubości 82 i 102 mm

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY *)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

*) dopłata 1000 zł netto – kierunek usłojenia 
może być pionowy lub poziomy
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P128 P129

P136P150

P60

P57

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SERIA INOX DRZWI DREWNIANE

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 250 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł
Dwukolor za dopłatą 600 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł
Dwukolor za dopłatą 600 zł
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P70 P48 P42
SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

Dopłata za inox dwustronny 400 zł Dopłata za inox dwustronny 400 zł Dopłata za inox dwustronny 400 zł
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P44 P91 P100

SERIA INOX DRZWI DREWNIANE

P99 P68 P130

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł
Szyba za dopłatą 750 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł
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P105

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P46 P104

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4600 zł*
DĄB / MERANTI 4900 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

Dopłata za inox dwustronny 300 zł Dopłata za inox dwustronny 300 zł Dopłata za inox dwustronny 200 zł + 
dolny kopnik ze stali 200 zł
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SERIA INOX DRZWI DREWNIANE

P95P101P155

NOWOŚĆ

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 4600 zł*
DĄB / MERANTI 4900 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

Dopłata za inox dwustronny 300 zł Dopłata za inox dwustronny 200 zł Dopłata za inox dwustronny 200 zł
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P133P66 P56

P156

NOWOŚĆ

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4800 zł*
DĄB / MERANTI 5100 zł*
Usłojenie sękate za dopłatą
Dopłaty: inox dwustronny 300 zł + dwukolor 600 zł

P158
SOSNA 4600 zł*
DĄB / MERANTI 4900 zł*

NOWOŚĆ

Dopłata za inox dwustronny 400 zł Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 300 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł
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P58 P134P97

P81 P64 P102

SERIA INOX DRZWI DREWNIANE

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

SOSNA 4600 zł*
DĄB / MERANTI 4900 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

Dopłata za inox dwustronny 300 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł

Dopłata za inox dwustronny 200 zł
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P89 P90 P103

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

Dopłaty: inox dwustronny 300 zł + witraż 750 zł Dopłaty: inox dwustronny 300 zł + witraż 700 zł Dopłaty: inox dwustronny 300 zł + witraż 700 zł
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P131 P132

P98P106

P135

SERIA INOX DRZWI DREWNIANE
GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Czarny inox za dopłatą 100 zł netto.    Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4900 zł*
DĄB / MERANTI 5200 zł*

Dopłata za inox dwustronny 300 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł + witraż 750 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł

Dopłata za inox dwustronny 400 zł + dwukolor 600 zł
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P141

SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

Cechą charakterystyczną tej linii jest 
nowoczesny kształt frezów oraz szklenia. 
Modele cechuje spójne wzornictwo oparte na 
figurach geometrycznych. 

Materiał w wykończeniu:
❚ meranti, dąb lub sosna

Konstrukcja: 
❚ uszczelka w skrzydle i futrynie
❚ wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
❚  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej
❚  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w 

postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej

❚  ramiak skrzydła wykonany z drewna  
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

Zestaw standardowy:
❚ grubość 72 mm
❚ dwa zamki niezależne bolcowe
❚ cztery zawiasy regulowane w trzech 

płaszczyznach
❚ pakiet szybowy REFLEX BRĄZ
❚ próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub 

drewniany

GRUBOŚĆ DRZWI
72 82 102

RODZAJ

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

tylko dla 
grubości 82 i 102 mm

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY *)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

*) dopłata 1000 zł netto – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi 
pełnych lub z płytkim frezowaniem
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SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

P140

P53P84

P141

P41

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

P82

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P83 P79 P138
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P67 P119
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

P157
SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

NOWOŚĆ

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Usłojenie sękate za dopłatą
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P55 P94 P26
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P25P24P151
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P40
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P118
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

P174
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

NOWOŚĆ
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SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

P71 P7 P142
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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P146
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

P27 P92
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P74 P137 P69
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł
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SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

P159 P160 P161
SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

P163P162 P164
SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P50 P22 P34
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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P75 P61

P73P62

P76
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

P32
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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P139 P93P77
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P80 P78 P148
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł
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P8 P9

P37P47

P28

P72

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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P107 P108 P109
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P20 P21 P10
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Witraż dopłata 750 zł
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P145 P147 P149
SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

P59 P110 P18
SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

SOSNA 4400 zł*
DĄB / MERANTI 4700 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Usłojenie sękate za dopłatą

SERIA MODERN DRZWI DREWNIANE

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

30



SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

Seria drzwi CLASSIC stworzona jest 
z myślą o domach klasycznych. 
Cechą charakterystyczną tej linii  jest tradycyjne 
ponadczasowe wzornictwo 

Materiał w wykończeniu:
❚ meranti, dąb lub sosna

Konstrukcja: 
❚ uszczelka w skrzydle i futrynie
❚ wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
❚  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej
❚  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w 

postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej

❚  ramiak skrzydła wykonany z drewna  
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

Zestaw standardowy:
❚ grubość 72 mm
❚ dwa zamki niezależne bolcowe
❚ cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczy-

znach
❚ pakiet szybowy REFLEX BRĄZ
❚ próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub 

drewniany

P52P52

GRUBOŚĆ DRZWI
72 82 102

RODZAJ

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

tylko dla 
grubości 82 i 102 mm

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY *)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

*) dopłata 1000 zł netto – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi 
pełnych lub z płytkim frezowaniem
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SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

P96 P17

P2P38

P1

P35

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P15 P11
SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

SOSNA 5000 zł*
DĄB / MERANTI 5300 zł*

P29
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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P5 P3

P33P19

P45

P16

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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P4 P117 P115
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Witraż dopłata 750 zł netto Witraż dopłata 750 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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P31 P54 P13
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

P36 P113 P114
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

Witraż dopłata 750 zł netto

Witraż dopłata 750 zł netto
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P112P116 P111
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P12 P6 P14
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł
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SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

P165 P166 P167
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P168
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P169
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P170
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P171
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P143 P144
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Witraż dopłata 1500 zł Witraż dopłata 1300 zł
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P49P63 P39
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

P65 P51
SOSNA 4700 zł*
DĄB / MERANTI 5000 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SERIA CLASSIC DRZWI DREWNIANE

P172
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

NOWOŚĆ

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
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P30 P52 P23
SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

SOSNA 5350 zł*
DĄB / MERANTI 5650 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł

Witraż dopłata 1000 zł Witraż dopłata 750 zł netto

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016

BIAŁY

PALETA KOLORÓW RAL 2)

DĄB NATURALNY 1)

1) dopłata 500 zł netto – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem
2) dopłata 500 zł netto
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P88

DĄB / MERANTI 6250 zł*

HEBAN MASKAR HEBAN CZARNO-BAŁY

SERIA DECOR DRZWI DREWNIANE

Wykończenie:
❚ forniry występują dwustronnie
❚ dekory ze szkła i stali nierdzewnej znajdują 

się od strony zewnętrzej skrzydła – TYLKO 
JEDNOSTRONNIE

❚  dostępne 2 rodzaje forniru: 
HEBAN MASKAR, HEBAN CZARNO-BIAŁY

❚  kolor ościeżnicy i felców do wyboru z palety 
Erkado

Materiał w wykończeniu:
❚ meranti, dąb

Konstrukcja: 
❚ uszczelka w skrzydle i futrynie
❚ wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
❚  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej
❚  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w 

postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej

❚  ramiak skrzydła wykonany z drewna  
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

Zestaw standardowy:
❚ zamek listwowy na 1 wkładkę, rozstaw 72 mm
❚ cztery zawiasy regulowane w trzech 

płaszczyznach
❚ pakiet szybowy REFLEX BRĄZ
❚ próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub 

drewniany

GRUBOŚĆ DRZWI
72 82 102

RODZAJ

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

tylko dla 
grubości 82 i 102 mm
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P86P85

DĄB / MERANTI 6250 zł*DĄB / MERANTI 6250 zł*

P87

DĄB / MERANTI 6250 zł*

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

*) Podana cena dotyczy drzwi gr. 72 mm DĄB/MERANTI/SOSNA.  DRZWI BEZPRZYLGOWE – dopłata 1800 zł netto do ceny drzwi w gr. 82 i 102 mm w wersji przylgowej.
Drzwi ERKADO dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm.
Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł
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ZE SZKŁEM ZLICOWANYM Z POWIERZCHNIĄ SKRZYDŁA 
(możliwość wykonania tylko przy drzwiach bezprzylgowch)

P158

P154

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

DOSTAWKI STAŁE SZKLONE

44



ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P174
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

P163
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE W OŚCIEŻNICY

P34
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE (IMITACJE SKRZYDŁA)

P28
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach. 45



P164
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA

P162
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

P169
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P170
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE (IMITACJA SKRZYDŁA)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach. 47



P157
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

P152
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA

P99
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P105
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE W OŚCIEŻNICY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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P1
+ DOSTAWKI STAŁE (IMITACJA SKRZYDŁA)

P156
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA

P155
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE

P153
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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P37
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P82
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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P67
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE (IMITACJA SKRZYDŁA)

P65
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P89
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE (IMITACJA SKRZYDŁA)

P25
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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P9
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P21
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P47
+ DOSTAWKA OTWIERANA SZKLONA

P55
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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P46
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

P45
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE W OŚCIEŻNICY

P137
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE W OŚCIEŻNICY

P59
+ DOSTAWKA STAŁA PEŁNA (IMITACJA SKRZYDŁA)

Uwaga: dostawka stała w ościeżnicy – szklenie – pakiet zespolony bezpieczny 44 mm reflex brąz

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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P42
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA) + NAŚWIETLE

P28
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE (IMITACJE SKRZYDŁA) + NAŚWIETLE

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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P107
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

P147
+ DOSTAWKI STAŁE SZKLONE W OŚCIEŻNICY

P132
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P98
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

Uwaga: dostawka stała w ościeżnicy – szklenie – pakiet zespolony bezpieczny 44 mm reflex brąz

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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P68
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA W OŚCIEŻNICY

P141
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P8
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

P83
+ DOSTAWKA STAŁA SZKLONA (IMITACJA SKRZYDŁA)

Uwaga: dostawka stała imitacja skrzydła mocowana jest na zawiasach.

ROZBUDOWA DRZWI DREWNIANE
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DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

57

Drzwi wewnętrzne stanowią wyposażenie każdego domu. Dlatego spojrzenie na drzwi przez pryzmat 
cech użytkowych i funkcjonalnych od dawna jest niewystarczające. Dziś to ważny element architek-
tury wnętrza, podkreślający zalety doskonale urządzonego domu, dlatego tworzymy nowoczesne 
rozwiązania, wprowadzamy atrakcyjne wzornictwo, dbamy o jakość wykonania pozwalając cieszyć 
się z wyboru drzwi Erkado.

Kolory poglądowe na drewnie dębowym
1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna

LAKIEROWANIE

❚ Drewna przeznaczone na fornir różnią się od siebie 
barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku 
jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są 
to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie 
mogą być podstawą reklamacji.

❚ Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy 
i nie mogą służyć jako wzorce koloru.

WYKOŃCZENIE

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI 4)DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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UNO PREMIUM, klamka CUBE czarny mat
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KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 cm .................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR
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UNO PREMIUM
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 1780 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna
*) Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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BALDUR 8
1870 zł*

BALDUR 1 z klamką CUBE PREMIUM oraz szkłem klejonym VSG 441 czarnym

BALDUR 1 BALDUR 2 BALDUR 3 BALDUR 4

BALDUR 5 BALDUR 6 BALDUR 7

2100 zł* 1870 zł* 2180 zł* 1870 zł*

1870 zł* 1870 zł*2180 zł*

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

BALDUR
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FREZOWANIE
4 mm

0,
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m

12,5 mm 1,
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BALDUR 1

BALDUR 3

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem,   4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

SZKLENIE
❚ BALDUR 1, 3, 5 standardowo szkło klejone i 

hartowane VSG/ESG 441 szyba bezpieczna, 
mleczna lub czarna obustronnie gładka

❚ stała szerokość szklenia; BALDUR 1 - 50 mm, 
BALDUR 3, 5 - 210 mm

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca (nie dotyczy modelu BALDUR 1, 3, 5) ............................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 cm .................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE 
SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100

POD WYMIAR

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ
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WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BALDUR
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 2100 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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MISKANT 2

MISKANT 5

MISKANT 1

MISKANT 4

MISKANT 3

MISKANT 6

MISKANT

MISKANT 2 biały gładki, klamka BELLA slim czarny mat
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1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem,   4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

SZKLENIE
❚ pakiet szybowy bezpieczny mleczny lub 

przeźroczysty (jednokomorowy) gr. 30 mm
❚ możliwość zmiany strony szklenia na REWERS

(AWERS szklenie standardowe)
❚ czarne linie o szerokości (grubości) 18 mm

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MISKANT
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 2100 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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TURAN

TURAN 3, klamka BELLA slim chrom błyszczący

TURAN 2

TURAN 5

TURAN 1

TURAN 4

TURAN 3

TURAN 6
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DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem,   4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

SZKLENIE
❚ model TURAN 1 pakiet szybowy bezpieczny 

mleczny lub przeźroczysty lub czarny 
(jednokomorowy) gr. 30 mm

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

FREZOWANIE
4 mm

0,
8 

m
m

12,5 mm 1,
5 

m
m

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

TURAN
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 1870 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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MILDA 1 MILDA 2 MILDA 3 MILDA 4 MILDA 5

MILDA

MILDA 4 biały gładki, klamka CUBE PREMIUM czarna
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DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

FREZOWANIE
4 mm

0,
8 

m
m

12,5 mm 1,
5 

m
m

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆMILDA
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 1870 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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ANUBIS

ANUBIS 2, klamka BELLA slim mosiądz błyszczący

ANUBIS 1 ANUBIS 2 ANUBIS 3 ANUBIS 4 ANUBIS 5
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DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

FREZOWANIE

4 mm

0,
8 

m
m

12,5 mm 1,
5 

m
m

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆANUBIS
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 1870 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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SYLENA

SYLENA 2, klamka CUBE czarny mat

SYLENA 8

SYLENA 1 SYLENA 2 SYLENA 3 SYLENA 4

SYLENA 5 SYLENA 6 SYLENA 7
70



SY
LE

N
A 

8 
dą

b 
zł

ot
y z

 k
la

m
ką

 B
EL

LA
 s

lim
 m

os
ią

dz
 b

ły
sz

cz
ąc

y

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

FREZOWANIE

4 mm
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WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆSYLENA
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 1870 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata

71



LOFT

LOFT 1 dąb naturalny sękaty, klamka BELLA slim chrom błyszczący

LOFT 1 LOFT 2 LOFT 3 LOFT 4 LOFT 5
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DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE

KONSTRUKCJA
❚ skrzydło bezprzylgowe
❚ ramiak wykonany z drewna sosna+ dąb 

wzmocniony profilem ,,c”
❚ poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze 

sklejki wodoodpornej dębowej gr. 4 mm lub hdf 
wilgocioodporny gr. 3 mm przy drzwiach bez 
struktury drewna

❚ wypełnienie pełna płyta
❚ grubość skrzydła 40 mm

WYKOŃCZENIE
❚ trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną 

farbami wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów 
erkado lub kryjącymi ral

❚ szpros naklejany na szybę dwustronnie, szer. 2,5 cm

OKUCIA
❚ trzy zawiasy ukryte w kolorze srebnym(opcjonalnie 

za dopłatą w kolorze czarnym) 
❚ zamek magnetyczny: na klucz, wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą w kolorze srebnym, 
opcjonalnie za dopłatą zamek magnetyczny w 
kolorze czarnym

SZKLENIE
❚ pakiet szybowy bezpieczny mleczny lub 

przeźroczysty (jednokomorowy) gr. 30 mm

DOPŁATY
❚ podcięcie wentylacyjne  .................................................................................................................. 28,00 zł
❚ skrzydło bezprzylgowe „100” ....................................................................................................... 103,00 zł
❚ uszczelka opadająca ......................................................................................................................... 122,00 zł
❚ zamiana na zamek magnetyczny w kolorze czarnym  ............................................ 28,00 zł
❚ zamiana na zawiasy i blachę zaczepową w kolorze czarnym  ..........................74,00 zł
❚ drzwi w rozmiarze 216-230 ..........................................15% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 231-240 cm ................................25% dopłaty do ceny podstawowej
❚ drzwi w rozmiarze 241-250 cm ................................30% dopłaty do ceny podstawowej 

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90 100 POD WYMIAR

1) dopłata 300 zł – dostępny przy drzwiach gładkich lub z płytkim frezowaniem,  2) dopłata 300 zł
3) dopłata 500 zł – kierunek usłojenia może być pionowy lub poziomy, dla drzwi pełnych lub z płytkim frezowaniem
4) gładki lub ze strukturą drewna
Cena dotyczy skrzydła i nie obejmuje klamki oraz ościeżnicy.  Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

WINCHESTER MAHOŃZŁOTY DĄB

ORZECHCIEMNY DĄB

PALISANDER

TEAK

RAL 7016 4)

BIAŁY 4)

PALETA KOLORÓW RAL 2) 4)

DĄB NATURALNY 1)

NOWOŚĆ

WYKOŃCZENIE

DĄB SĘKATY 3) BIAŁY GŁADKI
lub inny kolor z palety RAL

DĄB PROSTY STANDARD

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LOFT
cena za skrzydło w standardowej wysokości do 215 cm 2280 zł*
+ cena ościeżnicy na str. 74  

GWARACJI
2 lata

GWARACJI
2 lata
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OŚCIEŻNICA REGULOWANA i TUNEL

OKUCIA

Zakres regulacji
min.-max (mm) Cena

80-100 1314 zł*
100-120 1314 zł*
120-140 1394 zł*
140-160 1394 zł*
160-180 1458 zł*
180-200 1458 zł*
200-220 1518 zł*
220-240 1518 zł*
240-260 1600 zł*
260-280 1600 zł*
260-300 1680 zł*
280-300 1680 zł*
300-320 1680 zł*
320-340 1804 zł*
340-360 1804 zł*
360-380 1927 zł*
380-400 1927 zł*
400-420 1927 zł*
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Szerokość drzwi Ss Sp So Sc Sz

„60” 618 600 700 670 779
„70” 718 700 800 770 879
„80” 844 829 900 870 979
„90” 944 929 1000 970 1079
„100” 1044 1029 1100 1070 1179

A – pianka montażowa B – mur C – uszczelka D – ceownik stalowy

klamka CUBE SLIM (prestiżowy szyld grubości 6 mm)
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, mosiądz błyszczący, czarny mat
klamka 140 zł
szyld na klucz i na wkładkę 47 zł, wc 77 zł 

klamka CUBE
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny mat
klamka 117 zł
szyld na klucz i na wkładkę 40 zł, wc 70 zł 

klamka CUBE PREMIUM
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, nikiel szczotkowany mat, czarny mat
klamka 152 zł
szyld na klucz i na wkładkę 45 zł, wc 77 zł 

klamka QUBIK 
czarny mat, chrom błyszczący, biały mat, nikiel velvet
klamka 65 zł
szyld na klucz i na wkładkę 35 zł, wc 47 zł 

klamka LUNA PREMIUM KWADRAT
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, mosiądz błyszczący, czarny mat
klamka 117 zł
szyld na klucz i na wkładkę 40 zł, wc 70 zł 

❚ opaski łączone tylko pod kątem 90 stopni z opaską 8 cm
❚ elektrozaczep – 272 zł
❚ kątownik ruchomy z przedłużonym piórem o 2 cm i kątownik standardowy do 

ościeżnicy – 220 zł 

❚ istnieje możliwość wykonania ościeżnicy do zakresu  500-520 mm – dopłata 
za każde 2 cm zakresu wynosi 80 zł, bazując od ceny ościeżnicy 400-420 mm

❚ cena ościeżnicy tunel w cenie ościeżnicy bezprzylgowej

klamka LUNA PREMIUM OKRĄGŁA
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, mosiądz błyszczący, czarny mat
klamka 105 zł
szyld na klucz i na wkładkę 40 zł, wc 70 zł 

klamka BELLA SLIM KWADRAT (prestiżowy szyld grubości 6 mm)
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, mosiądz błyszczący, czarny mat
klamka 129 zł
szyld na klucz i na wkładkę 47 zł, wc 77 zł 

klamka BELLA SLIM OKRĄGŁA (prestiżowy szyld grubości 6 mm)
chrom błyszczący, chrom szczotkowany mat, mosiądz błyszczący, czarny mat
klamka 129 zł
szyld na klucz i na wkładkę 47 zł, wc 77 zł 

OŚCIEŻNICE i KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT74



Współczynnik przenikania ciepła

Ud<0,90 W/m2K

Nr certyfikatu ITB 831/B–2018–13

Materiał:  dąb, sosna lub meranti

Konstrukcja
– grubość skrzydła 72 mm
– uszczelka w skrzydle i futrynie
– drzwi w systemie przylgowym
–  poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze sklejki wodoodpornej 

dąb, sosna lub meranti o gr. 12 mm lub 7 mm 
–  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy z 

wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm (sklejka 7 mm) 
oraz gr 48 mm (sklejka 12 mm)

–  ramiak skrzydła wykonany z drewna sosna+dąb lub sosna+meranti 
wzmocniony blachą oraz profilem ,,C”

–  wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias

Ościeżnica
–  drewno klejone warstwowo z doklejkami dębowymi, sosnowymi lub 

meranti o wymiarach 100 mm x 60 mm
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany

Wykończenie
–  trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami 

wodorozcieńczalnymi  wg palety kolorów ERKADO lub kryjącymi 
RAL za dopłatą oprócz RAL 9016 (biały) i RAL 7016 (antracyt) (str. 83) 

Wymiary 
–  typowe wg tabeli (str. 82) 
–  dostępne w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za 

nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 
212 cm i szersze niż 102 cm

Wyposażenie standardowe
–  2 zamki niezależne bolcowe, rozstaw 72 mm
–  cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany
–  blachy ozdobne, nierdzewne w wybranych modelach
–  pakiet szybowy ze szkłem lakierowanym czarnym w wybranych 

modelach

Sklejka wodoodporna meranti , dąb lub 
sosna o gr. 7 mm* lub 12 mm*

Uszczelka

Pianka poliuretanowa 
– termoizolacyjna 

o gr 46 mm* lub 58 mm*

Ramiak skrzydła wykonany z drewna 
sosnowego z doklejkami z drewna: 
sosnowego, dębowego lub meranti

Próg aluminiowy 
z wkładką termiczną 100 x 20 mm

Ościeżnica drewniana 60 x 100 mm
oklejana naturalnym obłogiem mahoń-meranti, dębowym lub 
sosnowym

Wręg przeciwwyważeniowy Profil stalowy „C”

Blachy wzmacniające

Zawias

Uszczelka

Uszczelka

Okuty próg drewniany

Wyposażenie za dopłatą
–  klamka
–  wkładki 35/65
–  pochwyt
–  zamek biometryczny
–  wizjer
–  kontrakton alarmowy

–  elektrozaczep - tylko przy 
zamku listwowym na 1 lub 2 
wkładki

–  zamek listwowy na jedną lub 
dwie wkładki

–  okapnik drewniany (drzwi 
otwierane do wewnątrz)

DRZWI ZEWNĘTRZNE 72 mm
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Współczynnik przenikania ciepła

Ud<0,78 W/m2K

Nr certyfikatu ITB 831/B–2018–14

Materiał:  dąb, sosna lub meranti

Konstrukcja
– grubość skrzydła 82 mm
– uszczelka w skrzydle i futrynie
– drzwi w systemie przylgowym
–  poszycie zewnętrze skrzydła wykonane ze sklejki wodoopdpornej 

mahoń meranti, dąb lub sosna o grubości 12 mm lub 7 mm
–  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy 

z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm lub 68 mm
–  ramiak skrzydła wykonany z drewna sosna+meranti lub sosna+dąb, 

wzmocniony blachą oraz profilem „C” 
–  wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias

Ościeżnica
–  drewno klejone warstwowo z doklejkami mahoń-meranti, dąb lub 

sosna o wymiarach 100 mm x 60 mm
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany

Wykończenie
–  trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami 

wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów ERKADO lub kryjącymi RAL 
za dopłatą oprócz RAL 9016 (biały) i RAL 7016 (antracyt) (str. 83)

Wymiary 
–  typowe wg tabeli (str. 82)
–  dostępne w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za 

nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 
212 cm i szersze niż 102 cm

Wyposażenie standardowe
–  zamek listwowy na 1 wkładkę, rozstaw 72 mm
–  cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany
–  blachy ozdobne, nierdzewne w wybranych modelach: 
–  pakiet szybowy ze szklem lakierowanym czarnym w modelach: P120, 

P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Okuty próg drewniany

Wręg przeciwwyważeniowy Profil stalowy „C”

Blachy wzmacniające

Sklejka wodoodporna meranti lub dąb, 
sosna o gr. 7 mm lub 12 mm

Uszczelka

Uszczelka

Uszczelka

Zawias

Okapnik aluminiowy 
(drzwi otwierane do wewnątrz)
– za dopłatą 100 zł

Uszczelka grzebieniowa 

Szczotka zgarniająca 
(drzwi otwierane do wewnątrz)

Pianka poliuretanowa – termoizolacyjna 
o gr 58 mm lub 68 mm

Ramiak skrzydła wykonany z drewna 
sosnowego z doklejkami z drewna: 
mahoniowego-meranti lub dębowego

Próg aluminiowy 
z wkładką termiczną 120 x 20 mm

Ościeżnica drewniana 60 x 100 mm
oklejana naturalnym obłogiem mahoń-meranti, 
dębowym lub sosnowym

1 szt.

wkładka termoizolacyjna 
wys. 30 mm x szer. 64 mm 
– za dopłatą 50 zł

Wyposażenie za dopłatą
–  klamka
–  wkładki 45/65
–  pochwyt
–  zamek biometryczny
–  wizjer
–  kontrakton alarmowy
–  elektrozaczep

–  zamek listwowy na dwie 
wkładki

–  wkładka termoizolacyjna do 
progu

–  okapnik aluminiowy (drzwi 
otwierane do wewnątrz)

DRZWI ZEWNĘTRZNE 82 mm
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Współczynnik przenikania ciepła

Ud<0,63 W/m2K

Nr certyfikatu ITB 831/B–2018–15

Materiał: meranti lub dąb

Konstrukcja
– grubość skrzydła 102 mm
– uszczelka w skrzydle i futrynie
– drzwi w systemie przylgowym
–  poszycie zewnętrze skrzydła wykonane ze sklejki wodoopdpornej 

mahoń meranti lub dąb o grubości 12 mm
–  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy 

z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 78 mm
–  ramiak skrzydła wykonany z drewna sosna+meranti lub sosna+dąb, 

wzmocniony blachą oraz profilem „C” 
–  wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias

Ościeżnica
–  drewno klejone warstwowo z doklejkami mahoń-meranti lub dąb 

o wymiarach 100 mm x 80 mm
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany

Wykończenie
–  trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami 

wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów ERKADO lub kryjącymi RAL 
za dopłatą oprócz RAL 9016 (biały) i RAL 7016 (antracyt) (str. 83)

Wymiary 
–  typowe wg tabeli (str. 82)
–  dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za 

nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 
214 cm i szersze niż 106 cm.

Wyposażenie standardowe
–  zamek listwowy na 1 wkładkę, rozstaw 92 mm
–  trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach „3D”
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany
–  blachy ozdobne, nierdzewne w wybranych modelach

Wyposażenie za dopłatą
–  klamka
–  wkładki 60/65
–  pochwyt
–  zamek biometryczny
–  wizjer
–  elektrozaczep

–  wkładka termoizolacyjna do 
progu

–  okapnik aluminiowy (drzwi 
otwierane do wewnątrz)

–  kontrakton alarmowy

DRZWI PASYWNE

Wręg przeciwwyważeniowy Profil stalowy „C”

Blachy wzmacniające

Sklejka wodoodporna meranti lub dębowa 
o gr. 7 mm lub 12 mm

Uszczelka

Uszczelka

Uszczelka

Okapnik aluminiowy 
(drzwi otwierane do 
wewnątrz)
– za dopłatą 100 zł

Uszczelka grzebieniowa 

Uszczelka

Szczotka zgarniająca 
(drzwi otwierane do wewnątrz)

Pianka poliuretanowa 
– termoizolacyjna o gr 78 mm

Ramiak skrzydła wykonany z drewna 
sosnowego z doklejkami z drewna: 
mahoniowego-meranti

Próg aluminiowy 
z wkładką termiczną 120 x 20 mm

Ościeżnica drewniana 80 x 100 mm
oklejana naturalnym obłogiem mahoń-meranti lub dębowym

Okuty próg drewniany

1 szt.

wkładka termoizolacyjna 
wys. 30 mm x szer. 64 mm 
– za dopłatą 50 zł

DRZWI ZEWNĘTRZNE 102 mm
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Współczynnik przenikania ciepła 

Ud<0,64 W/m2K

Nr certyfikatu ITB 831/B–2018–16

Materiał:  meranti lub dąb

Konstrukcja
– grubość skrzydła 102 mm
– uszczelka w skrzydle i futrynie
– drzwi w systemie bezprzylgowym
–  poszycie zewnętrze skrzydła wykonane ze sklejki wodoopdpornej 

mahoń meranti lub dąb o grubości 12 mm
–  konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy 

z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 78 mm
–  ramiak skrzydła wykonany z drewna sosna+meranti lub sosna+dąb, 

wzmocniony blachą oraz profilem „C” 
–  trzy zawiasy chowane
–  bolce przeciwyważeniowe

Ościeżnica
–  drewno klejone warstwowo z doklejkami mahoń-meranti lub dąb 

o wymiarach 107 mm x 80 mm
–  próg drewniany

Wykończenie
–  trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami 

wodorozcieńczalnymi wg palety kolorów ERKADO lub kryjącymi RAL 
za dopłatą oprócz RAL 9016 (biały) i RAL 7016 (antracyt) (str. 83)

Wymiary 
–  typowe wg tabeli (str. 82)
–  dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za 

nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 
214 cm i szersze niż 106 cm.

Wyposażenie standardowe
–  zamek listwowy na 1 wkładkę, rozstaw 72 mm
–  trzy zawiasy chowane w trzech płaszczyznach „3D”
–  próg aluminiowy z przegrodą termiczną lub drewniany
–  blachy ozdobne, nierdzewne w wybranych modelach
–  pakiet szybowy ze szklem lakierowanym czarnym w wybranych 

modelach

Wyposażenie za dopłatą
–  klamka
–  wkładki 55/70
–  pochwyt
–  zamek biometryczny
– zamek listwowy na 2 wkładki
–  wizjer

–  elektrozaczep
–  wkładka termoizolacyjna do 

progu
–  okapnik aluminiowy (drzwi 

otwierane do wewnątrz)
–  kontrakton alarmowy

BEZPRZYLGOWE

Bolce przeciwwyważeniowe Profil stalowy „C”

Blachy wzmacniające

Sklejka wodoodporna meranti 
lub dębowa o gr. 12 mm

Uszczelka

Uszczelka

Okapnik aluminiowy 
(drzwi otwierane do wewnątrz)
– za dopłatą 100 zł

Uszczelka grzebieniowa

Uszczelka

Szczotka zgarniająca 
(drzwi otwierane do wewnątrz)

Pianka poliuretanowa 
– termoizolacyjna o gr 78 mm

Ramiak skrzydła wykonany z drewna 
sosnowego z doklejkami z drewna 
mahoniowego-meranti lub dębowego

Próg aluminiowy 
z wkładką termiczną 120 x 20 mm

Ościeżnica drewniana 80 x 100 mm
oklejana naturalnym obłogiem mahoń-meranti lub dębowym

DRZWI ZEWNĘTRZNE 102 mm
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PIWOT DRZWI DREWNIANE

Drzwi obrotowe, to odejście od zawiasów na standardowych mocowaniach bocznych. 

❚ dopuszczalna waga skrzydła to aż 500 kg 

❚  dopuszczalne wymiary skrzydła gładkiego to 150 cm x 250 cm, 
a dla drzwi z szybą i frezowaniami 120 cm x 250 cm

❚  każde drzwi mogą być dodatkowo powiększone dostawkami stałymi szklonymi lub pełnymi 
w ościeżnicy

❚  najnowsza technologia i mocowanie zawiasu pozwalają na najwyższą jakość wykonania 
i użytkowania oraz lekkość otwierania, bez względu na ciężar skrzydła 

❚ ceny DRZWI PIVOT są ustalane indywidualnie. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE PIWOT DRZWI DREWNIANE

Drzwi obrotowe, to odejście od zawiasów na standardowych mocowaniach bocznych. 

dopuszczalna waga skrzydła to aż 500 kg 

dopuszczalne wymiary skrzydła gładkiego to 150 cm x 250 cm, 
a dla drzwi z szybą i frezowaniami 120 cm x 250 cm

każde drzwi mogą być dodatkowo powiększone dostawkami stałymi szklonymi lub pełnymi 
w ościeżnicy

najnowsza technologia i mocowanie zawiasu pozwalają na najwyższą jakość wykonania 
i użytkowania oraz lekkość otwierania, bez względu na ciężar skrzydła 

ceny DRZWI PIVOT są ustalane indywidualnie. 
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CERTYFIKATY

DOFINANSOWANIE NA DRZWI ZEWNĘTRZNE

Program Priorytetowy Czyste Powietrze daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego m. in. na drzwi zewnętrzne. 
Wszystkie modele drzwi wejściowych ERKADO spełniają wymogi programu Czyste Powietrze.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych ERKADO jak również certyfikat RC2 na antywłamaniowość.

80



RODZAJE SZYB MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA

ANTISOL
To szkło przeciwsłoneczne, delikatnie barwione brązową masą, 
które obniża przepuszczalność energii słonecznej. Dzięki temu 
zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń. Poza tym chroni 
przedmioty wrażliwe na działanie promieniowania ultrafioletowego.

REFLEX (stopsol) 
To szkło o wzmocnionej kontroli promieni słonecznych. 
Poprawiające efekt wizualny i  dający  poczucie prywatności. 
Efekt ten uzyskany  jest  poprzez naniesienie tlenków metali na 
jedną stronę szyby. Osoby znajdujące się z jaśniejszej strony 
lustra widzą swoje odbicie i są widoczne dla osób znajdujących 
się z ciemniejszej strony. Jeżeli osoba znajdująca się ze strony 
jaśniejszej podejdzie bardzo blisko do szyby, może zobaczyć 
obiekty po ciemniejszej stronie.

LUSTRO WENECKIE (fenickie) 
Jest to szyba obustronnie pokryta tlenkiem metali. Zazwyczaj 
stosowana jako przegroda między pomieszczeniami, z którego 
jedno jest przyciemnione. Osoby znajdujące się z jaśniejszej strony 
lustra widzą swoje odbicie i są widoczne dla osób znajdujących się 
z ciemniejszej strony.

SZYBA MLECZNA
Jest to szyba z jednej strony pokryta lakierem satynowo-matowym, 
dzięki czemu „przepuszcza” światło ale staje się nieprzeźroczysta.

P4 ANTYWŁAMANIOWA 
Składa się z dwóch warstw szyb bezbarwnych, pomiędzy którymi 
znajduje się folia antywłamaniowa. Dzięki folii szyba po rozbiciu nie 
rozsypuje się na drobne kawałki. W miejscu uderzenia powstają 
promieniście rozchodzące się pęknięcia. Szyba P4 występuje tylko 
jaka szyba bezbarwna.

SZKŁO BEZPIECZNE 33.1
To takie które ogranicza do minimum zagrożenie dla zdrowia 
osób przebywających w pobliżu oszklenia i w pomieszczeniach 
oszklonych. Zagrożenie mogą stanowić odłamki z rozbitego szkła, a 
także ogień, gazy i promieniowanie cieplne - objawy towarzyszące 
pożarom. Szkło nazywane jest „bezpiecznym”, jeżeli technika 
jego produkcji lub połączenia pozwala na ograniczenie szkód 
wynikających z ewentualnych odkształceń, uderzeń czy pożaru.
Oznaczenie 33.1 mówi nam o zastosowaniu 2 tafli szkła 3 mm 
i jednej warstwy. folii. Szkło bezpieczne 33.1 należy do klasy 
szyb 02.Najczęściej stosowane jest w mieszkaniach, szkołach, 
biurach.Zapewniają ochronę przed zranieniem>Mogą być także 
zastosowane w budynkach zagrożonych wybuchem wewnętrznym

SZKŁO PIASKOWANE 
W procesie piaskowania szkło poddawane jest mechanicznemu 
procesowi matowienia za pomocą strumienia piasku pod wysokim 
ciśnieniem.
Proces ten umożliwia dekorowanie szkła dowolnymi wzorami, 
pochodzącymi z naszych katalogów lub z motywów, które 
dostarczy klient. Można uzyskać efekt matowego wzoru lub 
odwrotnie- przeziernego motywu.

W standardzie szkło reflex brąz. Zmiana szklenia na szkło mleczne, piaskowane lub lustro 
weneckie, REFLEX GRAFIT, P4: stała dopłata 400 zł netto.

ZESTAW SZYBOWY
BEZPIECZNY 54 mm
ze szkłem REFLEX

ZESTAW SZYBOWY
BEZPIECZNY 70 mm
ze szkłem REFLEX

PAKIETY SZYBOWE
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WYMIARY DRZWI Z PROGIEM ALUMINIOWYM

Grubość 
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa 
ALU 

(próg aluminiowy)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

„90” 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2120 2056 2102 20

„90” 900 1080 971 1060 2002 2120 2056 2102 20

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2120 2056 2102 20

WYMIARY DRZWI Z PROGIEM DREWNIANYM

Grubość 
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd 
DREWNO

(próg drewniany)

72 mm
82 mm

„80” 800 940 841 920 2002 2120 2041 2100 40

„90” 900 1040 941 1020 2002 2120 2041 2100 40

„100” 1000 1140 1041 1120 2002 2120 2041 2100 40

102 mm

„80” 800 980 871 960 2002 2140 2056 2120 40

„90” 900 1080 971 1060 2002 2140 2056 2120 40

„100” 1000 1180 1071 1160 2002 2140 2056 2120 40

FELC NA PRZYLDZE SKRZYDŁA 18 mm
zalety:
– lepsze doszczelnienie skrzydła do ościeżnicy
– pełne krycie blach zaczepowych

S – szerokość w świetle ościeżnicy (mm)
So – szerokość otworu w murze (mm)
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho – wysokość otworu w murze (mm)

H – wysokość w świetle ościeżnicy (mm)
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

DRZWI LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE

DRZWI PRAWE

WYMIARY  DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WYMIARY

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI

Ss

S

Hz

So

Sz H
Ho Hs

Hp

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE
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DOPŁATY DO DRZWI ZA NIETYPOWOŚĆ

L.p. Opis Sugerowana cena 
detaliczna netto

1. Brak dopłat za drzwi węższe niż 102 cm i niższe niż 212 cm (gr. 72 mm i 82 mm) 0,00
2. Dopłata za drzwi szersze:
a) Drzwi szersze do szerokości całkowitej 106 cm (drzwi gr. 72 mm i 82 mm) 300,00
b) Drzwi szersze do szerokości  całkowitej 110 cm (drzwi o gr. 102 mm) 300,00
c) Drzwi  szerokości całkowitej od 107 cm do 111 cm (drzwi gr. 72 mm i 82 mm) 400,00
d) Drzwi szerkości całkowita od 111 cm do 115 cm (drzwi o gr. 102 mm) 400,00
e) Dopłata do drzwi o wymiarze „100” (112 x 208,2/210 – drzwi o gr. 72 mm i 82 mm), (116x210,2/212 – drzwi o gr. 102 mm) 400,00
3. Dopłata za drzwi wyższe (bez naświetla):
a) W zakresie od 212 do 215 cm + 15% wartości drzwi typowych
b) W zakresie od 215 do 224 cm + 30% wartości drzwi typowych
c) W zakresie od 224 do 250 cm + 40% wartości drzwi typowych
4. Dostawka boczne przy szerokości całkowitej drzwi do 150cm:
a) Otwierana z przeszkleniem + 75% wartości drzwi pojedyńczych
b) Otwierana bez przeszklenia + 70% wartości drzwi pojedyńczych
c) Stała imitacja skrzydła bez przeszklenia + 50% wartości drzwi pojedyńczych
d) Stała imitacja skrzydła z przeszkleniem + 60% wartości drzwi pojedyńczych
e) Stała w ościeżnicy – 2100 zł/m2 – mahoń-meranti (niezależnie od szerokości całkowitej)
f) Stała w ościeznicy – 2000 zł/m2– dębowa (niezależnie od szerokości całkowitej)
g) Stała w ościeżnicy – 1800 zł/m2 – sosnowa (niezależnie od szerokości całkowitej)
5. Dostawka boczne przy szerokości całkowitej drzwi od 151cm do 170cm:
a) Otwierana z przeszkleniem + 95% wartości drzwi pojedyńczych
b) Otwierana bez przeszklenia + 90% wartości drzwi pojedyńczych
c) Stała imitacja skrzydła z przeszkleniem + 85% wartości drzwi pojedyńczych
d) Stała imitacja skrzydła bez przeszklenia + 80% wartości drzwi pojedyńczych
e) Stała w ościeżnicy – 2100 zł/m2 – mahoń-meranti (niezależnie od szerokości całkowitej)
f) Stała w ościeżnicy – 2000 zł/m2 – dębowa (niezależnie od szerokości całkowitej)
g) Stała w ościeżnicy – 1800 zł/m2 – sosnowa (niezależnie od szerokści całkowitej)
6. Dopłata do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości od 171 do 196cm wynosi + 110% wartości  drzwi pojedyńczych
7. Dostawki stała w ościeżnicy i naświetle górne
a) Stała w ościeżnicy – 2100 zł/m2 – mahoń-meranti
b) Stała w ościeżnicy – 2000 zł/m2 – dębowa (niezależnie od szerokości całkowitej)
c) Stała w ościeżnicy – 1800 zł/m2 – sosnowa (niezależnie od szerokści całkowitej)
d) Stała imitacja skrzydła do wysokosci całkowitej drzwi 250cm + 50% wartości drzwi
8. DOPŁATY-KOLOR
a) Kolor z palety RAL (drzwi pojedyńcze), oprócz Ral 9016 (biały) i Ral 7016 (antracyt) 500,00
b) Drzwi dwukolorowe 600,00
9. Dopłata za zmianę szklenia
a) Stała dopłata do zmiany szklenia np. lustro weneckie, szkło mleczne, piaskowane, P4, REFLEX GRAFIT, czarny REFLEX, ANTISOL czarny 400,00
10. Pogrubienie ościeżnicy: za 10 mm/mb (sosna, dąb, meranti) 40 zł
11. Poszerzenie ościeżnicy do szerokości muru w formie tunelu:

a)
materiał mahoń-meranti za każdy cm 40,00
opaska regulowana mahoń-meranti 220,00

b)
materiał dąb za każdy cm 35,00
opaska regulowana dąb 220,00

c)
materiał sosna za każdy cm 30,00
opaska regulowana sosna 200,00

12. Opaski maskujące 10 mm x 60 mm kpl. na jedną stronę
a) mahoń-meranti 220,00
b) dąb 220,00
c) sosna 200,00
13. Ćwierćwałki 10 mm x 25 mm kpl. na jedną stronę (kpl.)
a) mahoń- meranti 100,00
b) dąb 100,00
c) sosna 85,00
14. Okapnik aluminiowy do drzwi otw. do wew. 100,00
a) Okapnik drewniany do drzwi otw. do wew. 50,00 
15. Dostawka stała szklona ze szkłem zlicowanych ze skrzydłem (dostępna tylko przy drzwiach bezprzylgowych) 3000,00 /m2

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT

DOPŁATY ZA NIETYPOWOŚĆ  DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
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WIZJER

POSZERZENIE  OŚCIEŻNIC

ZAMEK LISTWOWY GU SECURITY AUTOMATIC LUB MR 2

Przy zastosowaniu zamka listwowego drzwi spełniają wymagania dla 
2 klasy odporności na włamanie RC2

ZAMKI

BA CA B C

ZAWIAS TKZ
w kolorach patyna, nikiel lub czarne
gr. 102 mm – standard
gr. 72 mm i 82 mm – 450 zł

120,00 zł

ZAMEK LISTWOWY 
NA JEDNĄ WKŁADKE:
gr. 82 mm i 102 mm – standard
gr. 72 mm – 300 zł dopłaty

ZAMEK LISTWOWY 
NA DWIE WKŁADKI:
gr. 82 mm – 50 zł dopłaty
gr. 72 mm – 350 zł dopłaty

WKŁADKA TERMOIZOLACYJNA
wys. 30 mm x szer. 64 mm 
– za dopłatą 70 zł/mb

1 szt.

cennik str. 83cennik str. 83

SAMOZAMYKACZ

OSŁONKI NA ZAWIASY

SAMOZAMYKACZ CHOWANY z funkcją STOP 
i ogranicznikiem otwarcia

SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY

listwa zaczepowa 
za dopłatą 250 zł

1095,00 zł

400,00 zł

ELEKTROZACZEP

ELEKTROZACZEP
występuje tylko z zamkiem 
listwowym na 1 lub 2 wkładki

350,00 zł

99,00 zł

OSŁONKA TKZ STALOWA 
chrom szlif

OSŁONKI AXA aluminiowe

F1 INOX CZARNYF4

osłonki na cztery zawiasy (kpl.) aluminiowe Metal Bud (nikiel, patyna) – 50 zł
osłonki na cztery zawiasy (kpl.) aluminiowe AXA (inox, F1, F4)  lub stalowe TKZ – 90 zł

PREPARAT DO KONSERWACJI DRZWI

KONTRAKTON 
ALARMOWY

ZASILACZ

99,00 zł

100,00 zł

Regularna pielęgnacja okien i drzwi drewnianych to istotny warunek 
długoletniej trwałości ich powierzchni. By utrzymać koszty na jak 
najniższym poziomie, frma ADLER opracowała zestaw do pielęgnacji, 
prosty i skuteczny w stosowaniu. Nie jest potrzebny żaden pędzel, żaden 
papier ścierny, wystarczy tylko zestaw do pielęgnacji. Mikropęknięcia 
i mikropory warstwy lazury zostaną zamknięte, dzięki temu znacznie 
przedłuży się trwałość lakierów i lazur wodorozcieńczalnych.

A

B

C

C

listwa zaczepowa 
za dopłatą 250 zł

A

B

C

C

AKCESORIA

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT84



AKCESORIA

ELEKTRONICZNY SYSTEM OTWIERANIA DRZWI (dodatkowe podświetlenie led 350 zł netto)

ZESTAW 1
pochwyt R6R9-515 150 cm 
+ kontroler R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + zasilacz, przepust kablowy

ZESTAW 3
pochwyt R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515 150 cm 
+ kontroler R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + zasilacz, przepust kablowy

CENA ZESTAWU: 4800 zł

CENA ZESTAWU: 4800 zł netto

ZESTAW 2
kontroler R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + zasilacz, przepust kablowy

CENA ZESTAWU: 3700 zł

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT

Zapraszamy do stworzenia własnego modelu drzwi zewnętrznych.
Wykorzystywane przez nas technologie umożliwiają nam wykonanie 
praktycznie każdego zaproponowanego przez Państwa wzoru. 

Cena drzwi wykonanych według indywidualnego projektu ustalana 
jest indywidualnie. 

Zapraszamy!

ZAPROJEKTUJ
DRZWI ZEWNĘTRZNE

MODEL DDS 2
– możliwość zapisu do 50 zdjęć z kamery zamontowanej w wizjerze
– data i godzina zrobienia zdjęcia
– możliwość dodania karty do 8 GB
– wbudowane dzwonki

 WIZJER CYFROWY

320,00 zł

2000 zł

System easyApp
umożliwia dostęp do pomieszczeń bez koniecz-
ności uzywania kluczy mechanicznych

WKŁADKI

P173
SOSNA 6550 zł*
DĄB / MERANTI 6850 zł*

DOPŁATA DO GRUBOŚCI

82 +800 zł,   102 +2200 zł
korony występują tylko jednostronnie
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POŁPOŁ

80 cm
100 cm
120 cm

podświetlane
LED

czarne szkło 
z podświetleniem

dł. 120, 150 lub 180 cm
 – cena 1680 zł

drewno (stary dąb) 
z podświetleniem
dł. 120, 150 lub 180 cm
 – cena 1680 zł

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PO RAL 1 PO RAL 2 PP PP RAL 1 PP RAL 2PP RAL 2

AKCESORIA

inox czarny

POCHWYTY NIERDZEWNE, INOX 
lub CZARNE

PO – prosty / skośny
1-stronny

60 cm 434,00 zł
80 cm 446,00 zł
100 cm 459,00 zł
120 cm 484,00 zł
140 cm 509,00 zł
160 cm 533,00 zł
180 cm 558,00 zł

PP – prosty / skośny
60 cm 434,00 zł
80 cm 446,00 zł
100 cm 471,00 zł
120 cm 495,00 zł
140 cm 520,00 zł
160 cm 545,00 zł
180 cm 569,00 zł

POŁ okrągły– łuk
80 cm 509,00 zł
100 cm 533,00 zł
120 cm 558,00 zł
140 cm 520,00 zł
160 cm 545,00 zł
180 cm 569,00 zł

POCHWYTY NIERDZEWNE
kolor INOX lub malowane proszkowo na czarno (dopłata do czarnego pochwytu +50 zł netto)

280,00 zł

100,00 zł

AXA SOLO
kolor INOX lub czarna

AXA SLIM Z RUCHOMĄ GAŁKĄ
kolor INOX lub czarna za dopłatą 80 zł netto

AXA SLIM
ROZETY DO POCHWYTÓW DWUSTONNYCH

200,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

KLAMKI I ROZETY do pochwytów jednostronnych

OTWIERANIE DRZWI
Wybierając drzwi z antabą (pochwytem) masz do wyboru, aż trzy sposoby 
otwierania:

– otwieranie kluczem
– otwieranie funkcją ,,dzień-noc” na elektrozaczepie lub kluczem
– otwieranie przyciskiem lub kluczem.

Za dopłatą pochwyty występują z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi 
przy zastosowaniu elektrozaczepu lub silnika”

wersja 1:
1150,00 zł
cena zawiera: 
– przycisk w pochwycie
– zestyk bezprzewodowy
– elektrozaczep 
– zasilacz

wersja 2:
1350,00 zł
cena zawiera: 
– przycisk w pochwycie
– silnik do zamka GU
– zestyk bezprzewodowy 
– zasilacz

cena 700 zł
niezależnie od długości

cena 700 zł
niezależnie od długości

ANTABA 
z profila 80x20 mm

kolor czarny lub inox

1000,00 zł
niezależnie od 

długosci 

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT
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AKCESORIA

nikiel patyna

inox czarny

WKŁADKI

gr. 102 mm gr. 82 mm gr. 72mm
wkładka kl. „B” 65/60 uniwersalna 180,00 zł wkładka kl. „C” 65/45 uniwersalna 200,00 zł wkładka 65/35 Gałka kl. B 170,00 zł

wkładka kl. „B” 65/60 z gałką 190,00 zł wkładka kl. „C” 65/45 z gałką 210,00 zł wkładka 65/35 Uniwersalna kl. B 160,00 zł

wkładka kl. „C” 65/60 uniwersalna 210,00 zł wkładka kl. „B” 65/45 uniwersalna 170,00 zł wkładki 65/35 Gałka kl. C 200,00 zł

wkładka kl. „C” 65/60 z gałką 220,00 zł wkładka kl. „B” 65/45 z gałką 180,00 zł wkładki 65/35 Uniwersalna kl. C 180,00 zł

wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. „B” 65/60 240,00 zł wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. „B” 65/45 220,00 zł wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. ,,B’’ 65/35 210,00 zł

wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. „C” 65/60 280,00 zł wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. „C” 65/45 270,00 zł wkładki sys. 1 klucza (2 szt.) kl. ,,C’’ 65/35 260,00 zł

150,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

60,00 zł

PRODUCENT KLAMEK

AXA FAST
podstawowa klasa bezpieczeństwa 
w kolorach inox, nikiel, mosiądz i 
czarny

ODIN
3 klasa bezpieczeństwa
w kolorach nikiel, inox, patyna

255,00 zł

140,00 zł70,00 zł

HAGA
podstawowa klasa bezpieczeństwa
w kolorach nikiel, inox, patyna, czarny

200,00 zł

70,00 zł

KLAMKI

KLAMKI RETRO

TOTAL
w kolorach inox, patyna, czarny

ZESTAW Z POCHWYTEM RETRO:
– dwa mosiężne pochwyty
– rozety ozdobne
– mosiężne osłonki na zawiasy
w kolorach patyna, inox błysk, złoto błysk

KLAMKA, SZYLD, KOŁATKA RETRO:
w kolorach patyna, inox błysk

METRO
w kolorze stal nierdzewna

PRESTIGE
3 klasa bezpieczeństwa
w kolorach nikiel, inox, patyna, 
czarny

JUPITER FLEX
3 klasa bezpieczeństwa
w kolorach nikiel, inox, patyna, 
czarny

QUEBEC
3 klasa bezpieczeństwa
w kolorach nikiel, patyna, inox

270,00 zł

160,00 zł145,00 zł

310,00 zł 270,00 zł

160,00 zł

220,00 zł

400,00 zł 400,00 zł

90,00 zł 90,00 zł

330,00 zł 330,00 zł

1650,00 zł

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku VAT

dopłata do czarnych wkładek 100 zł netto
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Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.
Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian dostępnych towarów.
Próbniki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu. 
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów. 

Aprobaty i certyfikaty:
– Certyfikat jakości CE drzwi zewnętrznych

ERKADO DREWNO 
Sp. z o. o. Sp. komandytowa

Chwałowice 156
37-455 Radomyśl n/Sanem
tel. 15/ 845 33 88
NIP 8652562260
www.erkado.pl

e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

www.erkado.pl

Pobierz katalog 
DRZWI WEWNĘTRZNE (pdf)
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