
 

 

         Sanok, dn. 8 lipca 2015 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie handlowej z dniem 6 lipca 2015 r. 

wprowadziliśmy następujące zmiany: 

 

 Nowość! NICEA (pełna kolorystyka), MONACO, SEMKO, SEMKO INOX dostępne 

w wersji BEZPRZYLGOWEJ. 

 Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że drzwi bezprzylgowe w systemie zamówień oferowane 

są w komplecie z ościeżnicą (cena drzwi to cena skrzydła drzwiowego + cena wybranej ościeżnicy wg. 

rozmiaru w danym kolorze.) Rozmiar ościeżnicy określany jest w ostatniej pozycji kodu produktu.  

UWAGA! Zmienił się zakres regulacji w ościeżnicach bezprzylgowych (SB). 
 

 Nowość! SUPER BAZALT: 

o drzwi dostępne z OŚCIEŻNICĄ  REGULOWANĄ (listwa kątowa 8 cm),  

o nowe nietypowe rozmiary 75’ i  85’,  

o nowe okucia (klamki, nakładki na zawiasy), 

o zmieniona uszczelka w progu.   
 

 Nowość! NOWE MASKOWNICE systemu przesuwnego naściennego. 

o MASKOWNICA (M/MF) 74 mm x 120 mm (do systemu przesuwnego 

naściennego mocowanego bezpośrednio na ścianę), 

o MASKOWNICA (M/SW) 90 mm x120 mm (do systemu przesuwnego 

naściennego montowanego wraz z tunelem) 
 

Uwaga! Dotychczas oferowana maskownica została wycofana z oferty.  
 

 Nowość! NOWE POCHWYTY METALOWE w skrzydłach przesuwnych 

o owalne pochwyty metalowe na wkręty (w kolorach: patyna, nikiel 

szczotkowany) w cenie 30 zł netto za 1 kpl. (2 szt.).  

Dostępne jako standard wykonania zamiast wycofanych plastikowych. 

Prosimy o zwrócenie uwagi przy kalkulacji ceny.  

Uwaga, kolory tych pochwytów istotnie różnią się od koloru zamka hakowego (chrom, złoty). 

Zestaw zamka hakowego pozostaje bez zmian dostępny w kolorach chrom i złoty z pochwytem 

owalnym i okrągłym.  

o W skrzydłach przesuwnych wycofane zostały plastikowe pochwyty oraz 

metalowe owalne i okrągłe w kolorach chrom i złoto.  
 

 Nowość! LISTWA  OPASOWA w rozmiarze 80 mm. 
 

 Nowość! ZAMEK  TYPU  typu G w skrzydłach AKUSTIK  

ofertę uzupełniono o możliwość wykonania skrzydeł AKUSTIK (A1, A2, A3, A4)  

z zamkiem oszczędnościowym (G) 
 

 Nowość! Ościeżnica w rozmiarze  (I) bez łączenia elementu środkowego 

Ościeżnice bezprzylgowe 253-273 (I), regulowane SW/S8 o zakresie regulacji 240-

260 (I) będą wykonywane z jednego elementu środkowego bez łączenia paneli 

środkowych.  



 

 

 

 Nowość! Fogo lakierowane w kolorach palety RAL/NCS 
 

 Nowość! Kątowniki zwykłe i poszerzające o 2 cm do ościeżnic Lux, SW, S8, 

lakierowane w kolorach palety RAL/NCS. Produkt dostępny w cenie 150 zł netto. 
 

 Nowość! W modelu Vesto pojawiła się możliwość zastosowania za dopłatą 

dodatkowej listwy pozwalającej skrócenie skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 6 

cm. 
 

 Nowość! Klamka AS – producent Nomet 
 

 Zmiana konstrukcji skrzydła Boston Standard Plus, Dakar model DP/P Wzmocnienie 

stalowym płaskownikiem. 
 

 W modelu Fogo uzupełnione zostały informacje w zakresie klamki, Regulatora 

Kolejności Zamykania (RKZ) oraz regulacji ościeżnicy: 

o Klamka do drzwi przeciwpożarowych powinna posiadać rdzeń stalowy  

o przekroju 8x8 mm i spełniać wymagania PN-EN 1906:2003 

o Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać Regulator Kolejności Zamykania 

(RKZ) oraz samozamykacze w skrzydle czynnym i biernym. 

o Ościeżnice do skrzydeł p.poż. powinny być mocowane do ścian w czterech 

miejscach na każdym pionie i w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

dodatkowo w dwóch miejscach w nadprożu.  

o Zmieniony został zaczep zamka w skrzydłach p.poż. pojedynczych  

o Drzwi o odporności ogniowej są wyrobami o wysokim stopniu ważności  

w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zaleca się, aby 

właściciel budynku dbał o utrzymanie drzwi w stanie pełnej sprawności do 

działania. W trakcie użytkowania drzwi należy poddawać okresowym 

przeglądom i konserwacji przez wykwalifikowana ekipę montażową, co 

najmniej raz w roku. 

 Uzupełniono informacje dotyczące wentylacji w skrzydłach drzwiowych w myśl 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (katalog strona 

52). 

 Uzupełniony został również opis klasyfikacji pokryć o informacje w zakresie składu 

surowcowego wybranych oklein.    
 

 Model INTRO wycofany z oferty.    

W związku z niewielkim zainteresowaniem modelem Intro, podjęliśmy decyzję  

o wycofaniu tego produktu z oferty wraz z ościeżnicą stała drewnianą 100x43 

Z poważaniem,  

 

         Małgorzata Klimiuk 
Kierownik dz. Marketingu i Reklamacji 

 


