
DRZWI Z DODATKOWYM RABATEM -5%

Drzwi Ramiakowo-Płycinowe D72mm dębowe w obłogu 
Konstrukcja: 

o grubość skrzydła 72 mm

o drzwi w systemie przylgowym

o podwójne uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie

o drewno dębowo-sosnowe klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem dębowym

o wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 38mm z dwustronnymi

naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

o poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejki dębowa

Wykończenie: 

o system czteropowłokowy

o impregnacja w osobnym procesie

o trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg

palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:  
drewno sosnowo klejone warstwowo, obklejane obłogiem dębowym , wymiar 100 mm x 65 mm próg 
drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi  

Sposób otwierania:  
otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem) 

Wyposażenie standardowe: 
regulowany zaczep w futrynie zamka głównego, trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną 
regulację w trzech płaszczyznach, zestaw szybowy (4/27/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej 
pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi  

Wyposażenie za dopłatą: klamki, rozetki, wkładki 45/55, zamek listwowy  

Oferta obowiązuje tylko na drzwi dębowe w obłogu i wymiar zewnętrzny typowy 101x209 

Dostępne modele na stanie magazynowym otwierane na zewnątrz w kolorze złoty dąb i orzech 

Kolor ANTRACYT- RAL7016 bez dopłaty 

Wzór nr 33 Wzór nr 34 



ZP14 INOX 

Drzwi płytowe D72mm dębowe w obłogu serii ZP 

Konstrukcja:

o grubość skrzydła 78 mm

o drzwi w systemie przylgowym

o podwójne uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie

o konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana dębowo-sosnowa wypełniona pianką

polistyrenową o grubości 60 mm

o ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm

o poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejki dębowa

Wykończenie: 

o system czteropowłokowy

o impregnacja w osobnym procesie

o trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety

kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica: 

drewno sosnowe klejone warstwowo,  obklejane obłogiem dębowym , wymiar 100 mm x 65 mm próg drewniany 

dębowy okuty listwami aluminiowymi 

Sposób otwierania: 

 otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem) 

Wyposażenie standardowe: 

regulowany zaczep w futrynie zamka głównego,  trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w 

trzech płaszczyznach, zestaw szybowy (6/24/4/22/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, 

piaskowe w zależności od modelu drzwi 

Wyposażenie za dopłatą:  klamki, rozetki, wkładki 45/55, zamek listwowy 

Oferta obowiązuje tylko na drzwi dębowe w obłogu i wymiar typowy 101x209 

Dostępne modele na stanie magazynowym w kolorze złoty dąb i orzech 

Kolor ANTRACYT- RAL7016 bez dopłaty 
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