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alba 0 alba 1,2,3

dąb naturo 233,33 / 287,00 282,11 / 347,00

dąb śnieżny 233,33 / 287,00 282,11 / 347,00

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

alba 3alba 2alba 1

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

SKRZYDŁA PŁASKIE DOSTĘPNE OD RĘKI

albaalba

piave 0 piave 1, 2, 3

223,58 / 275,00 362,60 / 446,00 biały

233,33 / 287,00 376,42 / 463,00 dąb naturo

SKRZYDŁA PŁASKIE DOSTĘPNE OD RĘKI

dąb naturo biały

piavepiave

dąb śnieżnydąb naturo

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

alba 0

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

piave 1 piave 2 piave 3piave 0
dostępne w szerokościach:
60–90 na zamówienie 60–80 70–90

dostępne w szerokościach:
60–90 na zamówienie 60–80 70–90

na zamówieniedostępne od ręki dostępne od ręki dostępne od ręki
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loreto 2

SKRZYDŁA PŁASKIE NA ZAMÓWIENIE

loretoloreto

norma decor 1 

324,00 / 398,52 okleina ENDURO / 3D / PLUS

loreto 1, 2

okleina ENDURO / 3D / PLUS 324,39 / 399,00

dąb wiosenny

loreto 1

Każde skrzydło 
płaskie oraz 
modułowe może 
być wykonane 
w systemie 
przesuwnym

okleina ENDURO 3D okleina ENDURO PLUS

dostępne na zamówienie w szerokościach:
60–90

biały

SKRZYDŁA PŁASKIE BEZPRZYLGOWE NA ZAMÓWIENIE

norma decornorma decor

norma decor 1 norma decor 1
dostępne na zamówienie w szerokościach:

60–90

biały

dąb
szlachetny

dąb
popielaty

antracyt dąb
europejski

orzech
klasyczny dąb naturocedr forte dąb śnieżny

dąb
wiosenny dąb zimowy modrzew 

syberyjski

ENDURO 3D
dąb

europejski

okleina ENDURO PLUS
dąb

wiosenny dąb zimowy modrzew 
syberyjski

dąb naturo dąb europejski

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

cedr forte

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI NORMA DECOR (BEZPRZYLGOWA)

okleina ENDURO

biały buk dąb orzech

coimbra heban dąb 
jesienny

okleina ENDURO

biały dąb 
jesienny
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corato martina 5 linea forte 5

okleina ENDURO / 3D / PLUS 617,07 / 759,00 486,99 / 599,00 511,38 / 629,00

martina  linea fortemartina  linea forte

corato 4corato 3corato 2corato 1

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

modrzew 
syberyjski

dąb wiosenny dąb jesienny

coratocorato

odmień wnętrze prostym 
sposobem – czarne lub białe 
ościeżnice dodadzą Twojemu 
mieszkaniu wyjątkowego 
klimatu

corato 5

SKRZYDŁA MODUŁOWE NA ZAMÓWIENIE

linea forte 5martina 5

SKRZYDŁA MODUŁOWE NA ZAMÓWIENIE

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej inforacji:

dostępne na zamówienie w szerokościach:
60–90

dostępne na zamówienie w szerokościach:
60–90

okleina ENDURO 3D okleina ENDURO PLUS
dąb

szlachetny
dąb

popielaty antracyt dąb
europejski

orzech
klasyczny dąb naturocedr forte dąb śnieżny dąb

wiosenny dąb zimowy modrzew 
syberyjski

okleina ENDURO
coimbra heban dąb 

jesienny

CORATO

dąb popielatydąb wiosennycedr forte

POPULARNE KOLORY KOLEKCJILINEA FORTEMARTINA



ościeżnica 241,00 / 296,43

listwa opaskowa płaska LO1 – „60”–„90” (szer. 60 mm; kpl. na jedną str.) 70,00 / 86,10

ćwierćwałek LC1 (kpl.) – „60”–„90” 44,00 / 54,12

a 75–94 372,00 / 457,56
b 95–114 381,00 / 468,63
c 120–139 400,00 / 492,00
d 140–159 414,00 / 509,22
e 160–179 439,00 / 539,97
f 180–199 478,00 / 587,94

m 320–339 613,00 / 753,99
n 340–359 709,00 / 872,07
o 360–379 733,00 / 901,59
p 380–399 768,00 / 944,64

g 200–219 492,00 / 605,16
h 220–239 500,00 / 615,00
i 240–259 511,00 / 628,53
j 260–279 525,00 / 645,75
k 280–299 538,00 / 661,74
l 300–319 605,00 / 744,15

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO PŁASKIE:
rama wykonana z płyty MDF, wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie 
płytą HDF; wypełnienie stabilizacyjne – „plaster miodu”; skrzydło pokryte 
okleiną ENDURO; krawędzie boczne i krawędzie górne są okleinowane; 
krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone; ramka przyszybowa wraz ze 
szprosem wykonana w kolorze skrzydła; szyba satinato

SKRZYDŁO MODUŁOWE: 
element wypełnienia – płyciny o grubości 22 mm lub szyba o grubości 
4 mm; rama wykonana z płyty MDF; skrzydło pokryte okleiną ENDURO; 
krawędzie boczne i krawędzie górne są okleinowane; krawędzie 
pionowe skrzydeł są zaokrąglone; szyba satinato

sprawdź najnowszą ofertę invado – 
personalizowane drzwi bezprzylgowe 
z wybranym kolorem obrzeża

OŚCIEŻNICE

ościeżnica (90x44 mm) o prostej budowie, dostosowanej do 
najbardziej typowej grubości muru. Konstrukcja: okleinowana płyta 
MDF. Dostępne szerokości: „60”–„90” 

OŚCIEŻNICA BLOKOWAOB3

ościeżnica o budowie skrzynkowej, z możliwością dopasowania 
do każdej grubości muru. Konstrukcja: okleinowana płyta MDF.  
Dostępne szerokości:  ościeżnica regulowana w przedziałach co 20 mm 
od minimalnej grubości muru 75 mm. Jeżeli grubość muru jest większa 
niż 320 mm – ościeżnica składa się z co najmniej dwóch połączonych 
elementów.

OŚCIEŻNICA REGULOWANAORS1 SZEROKOŚCI OŚCIEŻNIC DOSTĘPNE OD RĘKI – a, b, c, d, e, j, k (biały i dąb naturo)

RADOM:
ul. Chorzowska 14; 26-600 Radom

tel. (48) 365 63 65
      (48) 381 74 46

   601 067 598
zamowienia@artservice.com.pl

PIŁA:
ul. Poznańska 58; 64-920 Piła

tel. (67) 213 70 35
fax. (67) 213 70 36

pila@artservice.com.pl

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY: PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY:

płn.-wsch.:  605 237 638
płd.-wsch.:  601 181 426
Wrocław:    661 242 252

płn-zach: 
661 866 115

           607 220 622

INVADO sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2; 42-793 Ciasna

 
tel.: +48 (34) 35 10 540
fax: +48 (34) 35 35 602

biuro@invado.pl

a 75–94 739,00 / 908,97
b 95–114 757,00 / 931,11
c 120–139 779,00 / 958,17
d 140–159 797,00 / 980,31
e 160–179 815,00 / 1002,45
f 180–199 838,00 / 1030,74

m 320–339 1041,00 / 1280,43
n 340–359 1092,00 / 1343,16
o 360–379 1109,00 / 1364,07
p 380–399 1127,00 / 1386,21

g 200–219 855,00 / 1051,65
h 220–239 873,00 / 1073,79
i 240–259 891,00 / 1095,93
j 260–279 909,00 / 1118,07
k 280–299 946,00 / 1163,58
l 300–319 1023,00 / 1258,29

ościeżnica o budowie skrzynkowej, z możliwością dopasowania 
do każdej grubości muru. Konstrukcja: okleinowana płyta MDF.  
Dostępne szerokości:  ościeżnica regulowana w przedziałach co 20 mm 
od minimalnej grubości muru 75 mm. Jeżeli grubość muru jest większa 
niż 320 mm – ościeżnica składa się z co najmniej dwóch połączonych 
elementów.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCHORS7

SPRAWDŹ OFERTĘ

OPTIMOOPTIMO
duo lineduo line


