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CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

CENA OŚCIEŻNICY

394,00 netto / 484,62 brutto

955,00 netto / 1174,65 brutto

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY

DRZWI UKRYTE
SKRZYDŁO MISTERO (ME, MO)

Oferta magazynowa 
QUICK
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System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych profili ościeżnicowych 
współpracujących z ukrytymi zawiasami. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy ciągłość ściany i drzwi 
w pomieszczeniu.

ROZMIARY

60*, 70, 80, 90*

*dostępne na zamówienie

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA:
• zamek magnetyczny z blokadą łazienkową (K), 
           bez otworu na klucz (S)
• frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy są 

kompletowane razem z ościeżnicą)
• możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez 

samodzielne podcięcie do 60mm

Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł MISTERO w kolorze FOLIA GRUNT (FG):
• modele ME/P, MO/P z zamkiem magnetycznym bez otworu na klucz (S) w rozmiarach 70, 80;
• modele ME/P, MO/P z podcięciem wentylacyjnym oraz z zamkiem magnetycznym z blokadą łazienkową (K)  

w rozmiarach 70, 80.
Rozmiary 60 i 90 oraz ww. modele z wypełnieniem płytą wiórową i trzecim zawiasem, lub innym zamkiem dostępne 
na zamówienie w standardowym terminie realizacji, jako opcja za dopłatą.

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Wypelnienie płytą wiórową 120 netto / 147,60  brutto

trzeci zawias 80 netto / 98,40  brutto

3 zawias zalecany do skrzydeł o masie powyżej 40 kg. 2 zawiasy 
posiadają nośność wystarczającą do zamontowania skrzydła 
wzmocnionego płytą wiórową otworową.
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KOLOR FOLIA
GRUNT (FG)



PROFILE

Ościeżnica zewnętrzna ukryta 
bezprzylgowa O/UB

WYSOKA STABILNOŚĆ I SZTYWNOŚĆ 
KONSTRUKCJI wzmocnione narożniki 
kątowników wewnętrznych zabezpieczają 
konstrukcję na połączeniach kątowych

ŁATWY MONTAŻ

uniwersalna rama pozwala na 
zastosowanie systemu do płyt 
gipsowo–kartonowych oraz ścian 
murowanych

Ościeżnica jest pokryta białą farbą 
strukturalną, która może pozostać jako 
pokrycie docelowe lub stanowić podkład 
pod malowanie farbami ściennymi

Ościeżnica wewnętrzna ukryta z 
odwrotną przylgą O/UP

Ościeżnica zewnętrzna 
ukryta bezprzylgowa O/UB

Ościeżnica wewnętrzna ukryta z 
odwrotną przylgą O/UP

Ościeżnica zewnętrzna 
ukryta bezprzylgowa O/UB

Ościeżnica wewnętrzna ukryta z 
odwrotną przylgą O/UP

DRZWI UKRYTE
SKRZYDŁO MISTERO (ME, MO)
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ZALETY SYSTEMU:

• wyjątkowa konstrukcja profili pozwala uniknąć efektu poduszki powietrznej
• wysoka stabilność i sztywność konstrukcji dzięki specjalnym profilom
• zaprojektowane wejście na siatki kątowe zapobiega pękaniu ścian na łączeniach z profilem
• nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podkładek dzięki specjalnym żeberkom umożliwiającym podparcie każdego zawiasu
• minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi
• łatwość montażu
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Ościeżnica regulowana bezprzylgowa H/SB
Zakres Kolor: Bianco (BG)

B 95-115 732,00 netto / 900,36 brutto

C 120-140
742,00 netto / 912,66 brutto

D 140-160

E 160-180 780,00 netto / 959,40 brutto

Drzwi bezprzylgowe Sofia (SA/B)

Oferta magazynowa - QUICK
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Konstrukcja:
Ramiak skrzydła MDF, wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” (X-MASH), całość oklejona płytą HDF. Skrzydła są okleinowane 
ABS-em w TECHNOLOGII STANDARD.

Grubość skrzydła: 40 mm

Pozostałe rozmiary ościenic dostępne są na zamówienie 
wg. oferty katalogowej.

SOFIA (SA/B)

390,00 netto / 479,70 brutto

Bianco (BG)O
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ROZMIARY

60*, 70, 80, 90*

*dostępne na zamówienie

KOLOR

ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA:
• zamek magnetyczny z blokadą łazienkową (K), 

           bez otworu na klucz (S)
• frezowanie pod dwa zawiasy ukryte 3D (zawiasy 

są kompletowane razem z ościeżnicą)
• możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez 

samodzielne podcięcie do 60mm

WARUNKI SZYBKIEJ DOSTAWY
Producent utrzymuje stan magazynowy skrzydeł SOFIA (SA/B) w kolorze BIANCO (BG):
• model SA/B z zamkiem magnetycznym bez otworu na klucz (S) w rozmiarach 70, 80;
• model SA/B z podcięciem wentylacyjnym oraz z zamkiem magnetycznym z blokadą łazienkową (K) w rozmiarach 70, 80.

Rozmiar 60 i 90 skrzydła oraz ww. modele z wypełnieniem płytą wiórową i trzecim zawiasem, lub innym zamkiem dostępne na 
zamówienie w standardowym terminie realizacji, jako opcja za dopłatą.

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO



* Ceny akcesoriów znajdują się w aktualnej ofercie katalogowej

Skrzydła drzwiowe ESTE (ES/M)NOWOŚĆ!

Oferta katalogowa
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KONSTRUKCJA
Ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” 
(X-MASH), całość obustronnie oklejona płytą HDF.  Skrzydło 
okleinowane w Technologii Standard. Front wzbogacono 
o dekoracyjne szkło Lacobel. Przylga skrzydła w kolorze - Nero (NE).

Este (ES/M)

DOSTĘPNE ROZMIARY: 60, 70, 80, 90 

690, 00 netto / 848,70   brutto
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ELEMENTY I AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA
• Zamek dostępny w trzech wariantach:

• na klucz zwykły (T), 
• z blokadą typu (L), 
• na wkładkę patentową (Y) 

• Trzy zawiasy czopowe
• Skrzydło wyposażone w szybę czarną Lacobel

ELEMENTY I AKCESORIA ZA DOPŁATĄ
netto [brutto]

Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu 5,00 [6,15]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 
szt. dolnych elementów) 54,00 [66,42]

Wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na 
klucz (G) bez dopłaty

Przylga w kolorze skrzydła bez dopłaty

Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej 70,00 [86,10]

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE, ĆWIERĆWAŁKI I LISTWY *

Regulowana 
SW

Regulowana
S8

Stała 
MF/Z

Ćwierćwałek 
wypukły

Opaska 60mm 
L/MF

Opaska 80mm 
L/M8

Catania (CT) Alba (AA) Halifax (HX)

Nero (NE)

PREMIUM [B]
TECHNOLOGIA 
STANDARD

Catania (CT) Alba (AA) Halifax (HX)
KOLORY SKRZYDŁA KOLOR PRZYLGI

Nero (NE)

KOLORY OSCIEŻNICY

PREMIUM [B]

EXTREME [C]



CENTURION-R PRODUCENT DRZWI
ul. Łany 1, 38-500 Sanok 

tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
e-mail: biuro@centurion.com.pl

marketing@centurion.com.pl
www.centurion.com.pl

UWAGA! 
Ze względu na technologię druku, kolory produktów zaprezentowanych w katalogu mogą różnić się od oryginału.
 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.


