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alba 0 alba 1,2,3

dąb naturo 259,35 / 319,00 300,00 / 369,00

dąb śnieżny 259,35 / 319,00 300,00 / 369,00

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

alba 3alba 2alba 1

SKRZYDŁA PŁASKIE DOSTĘPNE OD RĘKI

albaalba

dąb śnieżnydąb naturo

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

alba 0
dostępne w szerokościach:
60–90 na zamówienie 60–80 70–90

na zamówieniedostępne od ręki
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POPULARNE KOLORY KOLEKCJIPOPULARNE KOLORY KOLEKCJI

piave 0 piave 1, 2, 3

243,09 / 299,00 389,43 / 479,00 biały

259,35 / 319,00 405,69 / 499,00 dąb naturo

SKRZYDŁA PŁASKIE DOSTĘPNE OD RĘKI

dąb naturo biały

piavepiave

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

piave 1 piave 2 piave 3piave 0

białyorzech

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

dostępne od ręki dostępne od ręki
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loreto 2

SKRZYDŁA PŁASKIE NA ZAMÓWIENIE

loretoloreto

loreto 1, 2

okleina ENDURO / 3D / PLUS 332,52 / 409,00

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

dąb
szlachetny

dąb
popielaty

antracyt dąb
europejski

orzech
klasyczny dąb naturocedr forte dąb śnieżny

dąb
wiosenny dąb zimowy modrzew 

syberyjski

dąb naturo cedr forte

POPULARNE KOLORY KOLEKCJI

okleina ENDURO

biały buk dąb orzech

coimbra heban dąb 
jesienny

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji:



|   5invado.pl

norma decor 1 

354,00 / 435,42 okleina ENDURO / 3D / PLUS

dąb wiosenny

SKRZYDŁA PŁASKIE BEZPRZYLGOWE NA ZAMÓWIENIE

norma decornorma decor

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

60–90

biały

ENDURO 3D
dąb

europejski

okleina ENDURO PLUS
dąb

wiosenny dąb zimowy modrzew 
syberyjski

dąb europejski

POPULARNE KOLORY KOLEKCJINORMA DECOR (BEZPRZYLGOWA)

okleina ENDURO

biały dąb 
jesienny
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corato martina 5 linea forte 5

okleina ENDURO / 3D / PLUS 568,29 / 699,00 503,25 / 619,00 535,77 / 659,00

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

Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji:

dostępne na zamówienie w szerokościach:
60–90

CORATO



martina  linea fortemartina  linea forte
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linea forte 5martina 5

SKRZYDŁA MODUŁOWE NA ZAMÓWIENIE

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

dąb popielatydąb wiosennycedr forte

POPULARNE KOLORY KOLEKCJILINEA FORTEMARTINA



ościeżnica 253,00 / 311,19

listwa opaskowa płaska LO1 – „60”–„90” (szer. 60 mm; kpl. na jedną str.) 74,00 / 91,02

ćwierćwałek LC1 (kpl.) – „60”–„90” 46,00 / 56,58

a 75–94 391,00 / 480,93
b 95–114 400,00 / 492,00
c 120–139 420,00 / 516,60
d 140–159 435,00 / 535,05
e 160–179 461,00 / 567,03
f 180–199 502,00 / 617,46

m 320–339 644,00 / 792,12
n 340–359 744,00 / 915,12
o 360–379 770,00 / 947,10
p 380–399 806,00 / 991,38

g 200–219 517,00 / 635,91
h 220–239 525,00 / 645,75
i 240–259 537,00 / 660,51
j 260–279 551,00 / 677,73
k 280–299 565,00 / 694,95
l 300–319 635,00 / 781,05

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:    661 242 088

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 75–94 776,00 / 954,48
b 95–114 795,00 / 977,85
c 120–139 818,00 / 1006,14
d 140–159 837,00 / 1029,51
e 160–179 856,00 / 1052,88
f 180–199 880,00 / 1082,40

m 320–339 1093,00 / 1344,39
n 340–359 1147,00 / 1410,81
o 360–379 1164,00 / 1431,72
p 380–399 1183,00 / 1455,09

g 200–219 898,00 / 1104,54
h 220–239 917,00 / 1127,91
i 240–259 936,00 / 1151,28
j 260–279 954,00 / 1173,42
k 280–299 993,00 / 1221,39
l 300–319 1074,00 / 1321,02

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

Uwaga! Ze względu na użytą technikę druku, kolory produktów 
przedstawionych w katalogu mogą różnić się od oryginału.

SPRAWDŹ OFERTĘ

OPTIMOOPTIMO
duo lineduo line


