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Pismo dotyczące najważniejszych zmian najnowszej edycji katalogu 

SETTO 2022 edycja 3 obowiązujący od 18.07.2022 

Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone w najnowszej katalogu drzwi stalowych 

SETTO 2022 edycja 3 obowiązującego od 18 lipca 2022r  

1. Forte 92. 

- zmiana cen ( wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego        

drzwi ) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofujemy się z produkcji - sprzedaż będzie trwała do wykorzystania zapasów     

surowców do produkcji. 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai 

przeszkleń. 

2. Sicuro 68 – NOWOŚĆ  

- wprowadzamy nową ofertę drzwi do mieszkań RC3, dymoszczelne, akustyczne    

44db dostępne w trzecim kwartale 2022r 

3. Grande 68 plus 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego        

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai          

przeszkleń. 

- ościeżnica Termo – zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia   

standardowego       

drzwi  ) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna 

handlowego - ościeżnica Energo – bez zmian 

4. Grande 68 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi ) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofujemy kolor Winchester – do wyczerpania zapasów 
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- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai      

przeszkleń. 

- ościeżnica Termo – ( wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia   

standardowego drzwi ) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego - ościeżnica 

Energo – bez zmian 

5. Grande 68 płaskie 

- zmiana cen ( wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi ) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai   

przeszkleń. 

- ościeżnica Termo – ( wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia   

standardowego drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego - ościeżnica 

Energo – bez zmian 

6. Modern 56 

- zmiana cen(wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai   

przeszkleń. 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

7. Classico 56 

- zmiana cen(wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai   

przeszkleń. 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 



 

 

Producent drzwi zewnętrznych stalowych SETTO – www.setto.pl  
Producent drzwi zewnętrznych stalowo-aluminiowych MK-DOOR – www.mk-door.pl  

Producent drzwi wewnętrznych i wewnątrzlokalowych – www.dotiie.pl  

NIP: 665-302-30-44 KRS: 0000781897, wpisany do Sądu Rejonowego w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 zł 

MAR-DOM  Kwieciński Sp. z o.o. 
62-500  Konin, ul. Europejska  32 

tel. 
508-088-668 

e-mail: 
piotr@setto.pl 

8. J-Tytanium  

- zmiana cen     (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai   

przeszkleń. 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

9. J-Tytanium dwuskrzydłowe 

- wycofujemy z sprzedaży – do wyczerpania zapasów 

- zmiana cen(wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai  

przeszkleń 

10. J-Platinium 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai   

przeszkleń. 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

11. J-Platinium dwuskrzydłowe 

- wycofujemy z sprzedaży – do wyczerpania zapasów 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy z kolekcji szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczeństwa P4 dostępną do wszystkich rodzai  

przeszkleń 

12. JW3 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 
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- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

13. JW4 

- zmiana cen(wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

14. JW4 dwuskrzydłowe 

- wycofujemy z sprzedaży – do wyczerpania zapasów 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- ościeżnica solido – bez zmian 

- ościeżnica Energo – bez zmian 

15. Naświetla Termo 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczenstwa P4 dostępną do wszystkich rodzai 

przeszkleń 

16. Naświetla Solido 

- zmiana cen (wynikająca z dołożenia asortymentu do wyposażenia standardowego       

drzwi) – o szczegóły pytaj swojego opiekuna handlowego 

- wycofaliśmy szybę reflex czarny 

- wprowadziliśmy szybę czarną obustronnie nieprzezierną 

- wprowadziliśmy opcję „klasę bezpieczenstwa P4 dostępną do wszystkich rodzai  

przeszkleń 

17. Wyposażenie za dopłatą 

- korekta cenowa wybranego asortymentu  
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