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Ogólnopolski konkurs na najOHSV]ÃVWRODUNÇEXGRZODQÃ
ZNDWHJRULL'U]ZL=HZQÇWU]QH
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TOP '(6,*1 INOX

I01
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne - Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)
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TOP '(6,*1 INOX

I02
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

I03
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9016 + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
aluminium lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

I04

I05

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
lewe/prawe - Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowyz P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I06
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome + pionowe (zewn.), pionowe (wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I07

I08
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9006 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7016 (opcja)
- Szyba piaskowana w dostawce, antisol brąz w skrzydle, pakiet szybowy
aluminium lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie w skrzydle INOX
beton dostawki boczne - Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 140 cm kolor RAL7016 (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne - Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

BET

naświetle górne

I09
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
aluminium lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
beton dostawki boczne
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 60 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

BET

naświetle górne

I10
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I11
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7010 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I12

I13

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

I14

I15

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I16
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I17
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt kwadratowy drewniany 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

I18

I18
ALU
aluminium

BET
beton

- od wewnątrz
lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

I18

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka ID9 INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna Axa Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I19
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7016 + wstawka RAL3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX w polerze
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX w polerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły gięty INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 INOX

I20
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wykończenie przy szybie INOX w polerze
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX w polerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w polerze (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP
DESIGN
PLUS
TOP DESIGN PLUS
PARMAX
2ND]DÊRÐÅNROHNFML7RS'HVLJQ3/86WR
SRÊÃF]HQLHNODV\F]QHMHOHJDQFMLLPLVWU]RZVNLHJRZ\NRQDQLD1LHRG]RZQÃFHFKÃ
GU]ZL]HZQÇWU]Q\FKNROHNFML7RS'HVLJQ
3/86MHVWZ\Uµ×QLDMÃFHMÃ]Uµ×QLFRZDQH
IUH]RZDQLH
(VWHW\NDZ\NRQDQLDIUH]µZ]GUHZQDGÇERZHJRXPLHV]F]RQHJRSRGZRGRRGSRUQÃ
SRZÊRNÃQDGDMHNROHNFML7RS'HVLJQ3/86
HOHJDQFNLHJRLLQQRZDF\MQHJRFKDUDNWHUX
3HUIHNF\MQHZ\NRQDQLHLZVSµÊF]HVQH
Z]RUQLFWZRGU]ZL]HZQÇWU]Q\FKNROHNFML
7RS'HVLJQ3/86VSUDZLDL×VWDQRZLÃRQH
SUHVWL×RZÃZL]\WµZNÇND×GHJRGRPX
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Ogólnopolski konkurs na najOHSV]ÃVWRODUNÇEXGRZODQÃ
ZNDWHJRULL'U]ZL=HZQÇWU]QH

7UZDÊRÐÅ:\VRND
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TOP '(6,*1 PLUS

P01
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7021+ wstawka RAL 3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P02

P03

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH + wstawka RAL7021 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

P04

P05

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
lewe/prawe - Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
dostawki boczne
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P06
-- Grubość 82 mm lub 100 mm
-- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
-- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
-- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
-- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne -- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
-- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
-- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P07

P08

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7046 + wstawka RAL7021 (opcja)
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

P09

P10

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA + wstawka RAL1013 (opcja)
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
dostawki boczne
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P11
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg. wzoru pakiet dwukomorowyz P-2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P12

P13

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

P14
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), pionowe (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
dostawki boczne
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

P15
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
-Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne
naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P16
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor JASNY DĄB, wstawka MERANTI
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 PLUS

P17
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9007 + wstawka RAL7026 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

P19
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7016 + wstawka RAL3003 (opcja)
morowy
wy zzP-2
- Szyba w dostawce piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy
P-2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
dostawki boczne
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor RAL3003 (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

P18
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

P20
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9016 + wstawka Palisander Santos (od zewnątrz, szerokość 25 cm) (opcja)
- Szyba w dostawce reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie skrzydła poziome (zewn., wewn.) + wstawka Palisander Santos usłojenie pionowe
dostawki boczne - Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna Axa Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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I09
Drzwi ze strukturą betonową
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Kolor nakładki betonowej na skrzydle szary, ościeżnica ORZECH
- Kolor od środka ORZECH
dostawki boczne - Wykończenie INOX jednostronne (od zewn.)
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

36

Drzwi pełne ze strukturą betonową jednostronnie (od zewn.)
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Kolor nakładki betonowej na skrzydle antracyt, ościeżnica RAL 7045 (opcja)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewn.)
dostawki boczne - Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Uchwyt prosty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne
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TOP '(6,*1 GLASS

G01
ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
aluminium lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
beton dostawki boczne - Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)

BET

naświetle górne
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TOP '(6,*1 GLASS

G02
lewe/prawe

dostawki boczne

G03
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

G04

G05

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
lewe/prawe - Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
aluminium lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
beton dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

BET

naświetle górne
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TOP '(6,*1 GLASS

G06
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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TOP '(6,*1 GLASS

G07

G07

ALU

ALU

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
aluminium lewe/prawe
dwukomorow y z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
beton dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

aluminium

BET

BET
beton

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
aluminium lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
beton dostawki boczne
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czoła)
(wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

BET

naświetle górne

lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

G08
ALU

- (od wewnątrz)

G08
ALU
aluminium

BET
beton

- (drzwi otwierane na zewnątrz)
lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne
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G07

G08

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorow y z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czoła)
(wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

ALU

ALU

aluminium

aluminium

BET

BET

beton
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PERFEKCJA
WYKONANIA

G09

G10

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna Axa Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Uchwyt okrągły drewniany 140cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

ALU

ALU

aluminium

aluminium

BET
beton
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TOP
DESIGN
WOOD
TOP DESIGN WOOD
PARMAX
'UHZQRGÇERZHFKDUDNWHU\]XMHVLÇ
V]ODFKHWQRÐFLÃLZ\WU]\PDÊRÐFLÃNWµUHM
QLH]PLHQLDSUµEDF]DVX'ÃEVWDQRZL
VZRLVW\Z\UD]GRVWRMHÌVWZDNWµU\
GRGDZ3DÌVWZDGRPDFKZ\UDĆQRZDQLD
LHOHJDQFML'U]ZLGÇERZH]HZQÇWU]QH
VÃWZDUGHLZ\WU]\PDÊHRGSRUQHQD
XV]NRG]HQLDPHFKDQLF]QHL]DU\VRZDQLD
:\MÃWNRZDNRORU\VW\NDLPDWHULDÊ]MDNLHJR
WZRU]\P\GU]ZLVSUDZLDMÃ×HZ\FKRG]LP\
SR]DVFKHPDW\GRVWRVRZXMÃFQDV]HGU]ZL
GR3DÌVWZDRF]HNLZDÌ

Ogólnopolski konkurs na najOHSV]ÃVWRODUNÇEXGRZODQÃ
ZNDWHJRULL'U]ZL=HZQÇWU]QH
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7UZDÊRÐÅ:\VRND
RGSRUQRÐÅQDZDUXQNL
DWPRVIHU\F]QH

(QHUJRRV]F]ÇGQRÐÅ
1LVNLZVSµÊF]\QQLN
SU]HQLNDOQRÐFLFLHSOQHM

%H]SLHF]HÌVWZR
=DDZDQVRZDQHV\VWHP\
DQW\ZÊDPDQLRZH

:\JOÃG1RZRF]HVQ\
LSRQDGF]DVRZ\GHVLJQ
GU]ZL]HZQÇWU]Q\FK

W04
- Grubość 82 mm
- Kolor XZ-7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

6]F]RWNRZDQLHSR]ZDODX]\VNDÅ
JÊÇERNÃVWUXNWXUÇQDGUHZQLH
8Z\GDWQLDMHJRVÊRMHSU]H]FR
SRZLHU]FKQLDVWDMHVLÇVXEWHOQLH
FKURSRZDWD7DNL]DELHJGRNRQDQ\
SR]ZDODQDGDÅPXEDUG]R
LQG\ZLGXDOQ\FKDUDNWHU

51

TOP '(6,*1 WOOD

W01
- Grubość 82 mm
- Kolor XZ-7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
lewe/prawe
dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne

W03/A
- Grubość 82 mm
- Dostawka glass w formie skrzydła
- Kolor XZ-6
lewe/prawe
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy
dwukomorowy z P-2
dostawki boczne - Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły drewniany 135 cm, kolor XZ-6 (wyposażenie
opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)
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W02
- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
- Kolor XZ-7
lewe/prawe
- Szyba reflex brąz/grafit pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
dostawki boczne - Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Wykończenie INOX jednostronne od zewnatrz
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
naświetle górne - Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

:%
- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
lewe/prawe - Kolor XZ-6
- Szyba dostawki: piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy
dwukomorowy z P-2
dostawki boczne - Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły drewniany 135 cm, kolor XZ-6 (wyposażenie
opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)

TOP '(6,*1 WOOD
.RORU\VW\ND.ROHNFML:RRG

dąb XZ1 gładki

dąb XZ1 szczotkowany

dąb XZ2 gładki

dąb XZ2 szczotkowany

dąb XZ3 gładki

dąb XZ3 szczotkowany

dąb XZ4 gładki

dąb XZ4 szczotkowany

dąb XZ5 gładki

dąb XZ5 szczotkowany

dąb XZ6 gładki

dąb XZ6 szczotkowany

dąb XZ7 gładki

dąb XZ7 szczotkowany

dąb XZ10 gładki

dąb XZ10 szczotkowany

8V]ODFKHWQLDQLHGUHZQDROHMDPLVLÇJDVZ\PLNRU]HQLDPLVWDUR×\WQRÐFL'UHZQRROHMRZDQH]DFKRZXMHZSHÊQLQDWXUDOQ\Z\JOÃGQDELHUDMÃF
MHGQRF]HÐQLHOHNNRRFLHSORQHMNRORU\VW\NL2OHMSRGNUHÐODWH×XVÊRMHQLHGUHZQD1RZRF]HVQHROHMHG]LÇNLVSHFMDOQ\PIRUPXODFMRPFHFKXMÃ
VLÇ]QDF]QLHZ\×V]ÃRGSRUQRÐFLÃQDZRGÇ]DU\VRZDQLDLG]LDÊDQLHEDUZQLNµZ

dąb XZ1 gładki

dąb XZ1 szczotkowany
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DRZWI
$/80,1,2:2/
/DREWNIANE
DRZWI
ALUMINIOWO
DREWNIANE PARMAX
.OLPDWQLHUR]SLHV]F]D3LHNÃFHVÊRÌFHXOHZQ\GHV]F]
PUµ]LÐQLHJJZDÊWRZQH]PLDQ\WHPSHUDWXU\7ZRMH
GU]ZLPXV]ÃVSURVWDÅ]PLHQQ\PZDUXQNRPDWPRVIHU\F]Q\PDOHUµZQRF]HÐQLHSRGNUHÐOLÅLQG\ZLGXDOQ\
FKDUDNWHUHOHZDFMLF]\EU\Ê\EXG\QNX8GDQ\DOLDQV
QLHSU]HPLMDMÃFHMV]ODFKHWQRÐFLGUHZQD]QRZRF]HVQ\P
V]Q\WHPDOXPLQLXPGDMHWRF]HJR3DÌVWZRRF]HNXMÃ
åSLÇNQRLWUZDÊRÐÅ7RGU]ZLGODNOLHQWµZFHQLÃF\FK
VRELHRU\JLQDOQ\LSRQDGF]DVRZ\VW\O
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DRZWI
ALUMINIOWO
DREWNIANE PARMAX

przekrój drzwi aluminiowych gr. 82 mm, drzwi pojedyncze otwierane tylko do środka, aluminium na
skrzydle i ościeżnicy

przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 100 mm, drzwi otwierane na zewnątrz i do srodka, zawias
chowany, aluminuium od zewnątrz

56

przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 102 mm, drzwi otwierane tylko do środka, dostawka licuje się z ościeżnicą,
aluminium na skrzydle, ościeżnicy i dostawce od zewnątrz

I18

I18

wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 7016

widok drzwi (od wewnątrz)

P18

P18

wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 9006

widok drzwi (od wewnątrz)
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DRZWI
ENERGO26=&=Æ'1(

'U]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQH SDV\ZQH åZ\VRNLHMNODV\]HZQÇWU]QHGU]ZLGUHZQLDQHåWRJZDUDQFMD
QRZRF]HVQHJRZ]RUQLFWZDSHUIHNF\MQHJRZ\NRQDQLDSLHF]RÊRZLWHMNRQVWUXNFMLLNRPIRUWXX×\WNRZDQLD']LÇNL]DVWRVRZDQLXVSHFMDOQHMSÊ\W\GU]ZLRZHMRGSRZLHGQLRGREUDQHJRRFLHSOHQLDR
Z\VRNLHML]RODFMLWHUPLF]QHMX×\FLXDOXPLQLRZHJRSURĆOXZ]PDFQLDMÃFHJRVNU]\GÊRXV]F]HOHNGOD
LGHDOQHJRGRV]F]HOQLHQLDVNU]\GÊDLRÐFLH×QLF\GÊXJLHMOLVWZ\]DF]HSRZHML]DPNDDXWRPDWLF
SXQNWRZHJRPLÇG]\QDURGRZHMĆUP\*8]DZLDVµZNLHV]HQLRZ\FKÐZLDWRZHJRSURGXFHQWD
6,0216:(5.SURJXRSDGRZHJRZVNU]\GOHRUD]SURJXDOXPLQLRZHJR]ZVWDZNÃWHUPLF]QÃ
VSUDZLD×HQDV]HGU]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQHVSHÊQLDMÃEDUG]RZ\VRNLHZ\PRJLEXGRZQLFWZD
SDV\ZQHJRLHQHUJRRV]F]ÇGQHJR'RGDWNRZRGU]ZLNU\WHVÃV\VWHPHPODNLHUQLF]\P3527(&7
XÊDWZLDMÃF\PLFKXWU]\PDQLHZGRVNRQDÊHMF]\VWRÐFLRUD]GREUHMRGSRUQRÐFLQD]DU\VRZDQLD
V\VWHP3527(&7QLHXOHJD]×µÊNQLÇFLXQLHUHDJXMH]SRWHPOXG]NLFKUÃNNUHPDPLROHMDPLDSU]\
GÊXJRWUZDÊ\PX×\WNRZDQLXQLHZ\VWÇSXMÃFLHPQLHSODP\ZPLHMVFDFKLQWHQV\ZQHMHNVSORDWDFML
MHVWZROQ\RGELRF\GµZSU]\MD]Q\GODÐURGRZLVND 
1DV]HGU]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQH SDV\ZQH VWDQRZLÃLGHDOQHUR]ZLÃ]DQLHGODRVµEV]XNDMÃF\FK
NRPIRUWXLEH]SLHF]HÌVWZD
,VWQLHMHPR×OLZRÐÅZ\NRQDQLDZV]\VWNLFKPRGHOLGU]ZL]NROHNFML723'(6,*1,12;723
'(6,*13/86RUD]723'(6,*1*/$66

Ocieplenie ze specjalnej pianki termoizolacyjnej

Zawias
SIMONSWERK TECTUS TE 540
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Profil
kompozytowy

Ocieplenie ze specjalnej pianki termoizolacyjnej

Profil
kompozytowy

3U]HQLNDOQRÐÅ8GRG:P2K
2SUµF]WHJRL×VSHÊQLDMÃRQHEDUG]RZD×QÃIXQNFMÇMDNRHOHPHQWDUFKLWHNWRQLF]Q\3DÌVWZDGRPX
WRSU]HGHZV]\VWNLPFHFKXMÃVLÇZ\VRNÃL]RODF\MQRÐFLÃFLHSOQÃ']LÇNLVZHM]QDNRPLWHMNRQVWUXNFML
åPPåQDV]HGU]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQHSRVLDGDMÃZ\MÃWNRZHSDUDPHWU\WHUPRL]RODF\MQH
ZVSµÊF]\QQLNSU]HQLNDOQRÐFLFLHSOQHM8dRG:P2.
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6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QDGU]ZL
]HZQÇWU]Q\FKPARMAX

6NU]\GÊR
Z\NRQDQH]NOHMRQNLZLHORODPHORZHM]VHOHNFMRQRZDQHJRGUHZQD
GRGDWNRZRZ]PRFQLHQLHNRPSR]\WRZHVWDELOL]XMH
NRQVWUXNFMÇGU]ZL
SRREZRG]LHVNU]\GÊDZNOHMND]OLWHJRGUHZQD
GÇERZHJR
ZLHU]FKQLDZDUVWZDGU]ZLWRSÊ\WDZRGRRGSRUQD
XV]F]HONDSRFDÊ\PREZRG]LHVNU]\GÊD
JUXERÐÅPPåGU]ZLVWDQGDUGRZHPPå
GU]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQH
Szklenie
GZXNRPRURZ\SDNLHWV]\ERZ\ V]\E\ ]3åV]\ED
EH]SLHF]QDOXE]3åV]\EDRFKURQQD 
V]\EDSLDVNRZDQD ZFDÊRÐFLOXEZHGÊXJZ]RUX 
V]NÊRSLDVNRZDQHMHVWQLHZ\F]XZDOQHZGRW\NX
V]\EDUHćH[EUÃ]
V]\EDDQWLVROEUÃ]
V]\EDEH]EDUZQDW\SXćRDW
V]\EDUHćH[EUÃ]JUDĆW KDUWRZDQDPP åW\ONR
ZNROHNFML7RS'HVLJQ*/$66
6SRVµERWZLHUDQLD
QD]HZQÃWU]GRÐURGND
2ÐFLH×QLFD
GUHZQLDQDZ\NRQDQD]NOHMRQNLZLHORZDUVWZRZHM

JUXERÐÅPPV]HURNRÐÅPPåGU]ZL
VWDQGDUGRZH
JUXERÐÅPPV]HURNRÐÅPPåGU]ZL
(QHUJRRV]F]ÇGQH
Z\SRVD×RQDZXV]F]HONÇ ZGZLHXV]F]HONLGOD
GU]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQ\FK]DZLDVZLGRF]Q\ 
.LHUXQHNRWZLHUDQLD
SUDZHOHZH

1DV]67$1'$5'
åOHWQLDJZDUDQFMD
ZNÊDGNDEÇEHQNRZDNODV\$ NRORUQLNLHO
OXEXV]F]HONL SRFDÊ\PREZRG]LHVNU]\GÊD
RUD]ZRÐFLH×QLF\ JZDUDQWXMÃXWU]\PDQLHZHZQÇWU]QHJRFLHSÊDRUD]FKURQLÃSU]HGZQLNDQLHP
FKÊRGXL]LPQD
]DPHNOLVWZRZ\DXWRPDWLFSXQNWRZ\*8å
]DEH]SLHF]DGU]ZLZWU]HFKSXQNWDFKVWDQRZLÃF
QLH]Z\NOHWUXGQÃGRSRNRQDQLDSU]HV]NRGÇQD
GURG]HZÊDP\ZDF]D
GÊXJDOLVWZD]DF]HSRZD]DPND]ZLÇNV]DRFKURQÇ
SU]HGZÊDPDQLHPUHJXORZDQ\ND×G\]DF]HS
EORNDG\DQW\Z\ZD×HQLRZHVNXWHF]QLHFKURQLÃ
SU]HGZ\ZD×HQLHPVNU]\GÊD
]DZLDV\NLHV]HQLRZH6,0216:(5. %$.$3527(&7'7(&7867( åWRGR×\ZRWQLD
JZDUDQFMDPRELOQRÐFLGU]ZLUHJXORZDQHZWU]HFK
SÊDV]F]\]QDFK
QDVDGNLQD]DZLDV NRORUQLNLHO
SUµJRSDGRZ\ZVNU]\GOHåZSÊ\ZDQDGRV]F]HOnienie drzwi
SUµJDOXPLQLRZ\]ZVWDZNÃWHUPRL]RODF\MQÃå
]DSHZQLDRFKURQÇWHUPLF]QÃ]DEH]SLHF]DSU]HG
SU]HQLNDQLHP]LPQDLZLDWUXSRGGU]ZLDPL
V\VWHPSLÇFLRSRZÊRNRZHJRPDORZDQLDGU]ZLå
]DEH]SLHF]DGU]ZLSU]HGZSÊ\ZHPF]\QQLNµZ]HZQÇWU]Q\FKSRGNUHÐODQDWXUDOQHSLÇNQRGUHZQD
]DSHZQLDWUZDÊRÐÅLGÊXJROHWQLHX×\WNRZDQLH
V\VWHPPDORZDQLD352725å ZDUVWZDODNLHUQLF]DåMHGZDELVWRPDWRZ\ODNLHUSU]HÐZLWXMÃF\

åXÊDWZLDMÃFDXWU]\PDQLHSRZLHU]FKQLGU]ZLZ
GRVNRQDÊHMF]\VWRÐFLRUD]GREUHMRGSRUQRÐFLQD]DU\VRZDQLD6\VWHP352725QLHXOHJD]×µÊNQLÇFLX
QLHUHDJXMH]SRWHPOXG]NLFKUÃNNUHPDPLROHMDPL
DSU]\GÊXJRWUZDÊ\PX×\WNRZDQLXQLHZ\VWÇSXMÃ
FLHPQLHSODP\ZPLHMVFDFKLQWHQV\ZQHMHNVSORDWDFMLMHVWZROQ\RGELRF\GµZ
GZXNRPRURZ\SDNLHWV]\ERZ\ V]\E\ ]3å
V]\EDEH]SLHF]QD
:]DOH×QRÐFLRGVSHF\ĆNDFMLSURGXNWXNRÌFRZHJR
:RSDUFLXRLQQRZDF\MQHWHFKQRORJLHSURGXNF\MQH
JZDUDQWXMHP\QDMZ\×V]ÃMDNRÐÅPLVWU]RZVNLH
Z\NRQDQLHGU]ZLRUD]QRZDWRUVNLHV\VWHP\
UR]ZLÃ]DÌ

6\VWHP352725
'RODNLHURZDQLDQDV]\FKGU]ZLX×\ZDP\QRZRF]HVQHJRV\VWHPXODNLHUQLF]HJRRQD]ZLH352725ĆUP\
$'/(5
'2%5(32:2'<67262:$1,$/$.,(58
$48$:22'352725
&KDUDNWHU\]XMHVLÇEDUG]RZ\VRNÃWUZDÊRÐFLÃL
RGSRUQRÐFLÃQD]DGUDSDQLDNWµUHVÃSRUµZQ\ZDOQH]ODNLHUDPLVDPRFKRGRZ\PL']LÇNLWHPX
]PLQLPDOL]RZDQH]RVWDQÃXV]NRG]HQLDPHFKDQLF]QHWDNLHMDNSRZRGRZDQHNOXF]DPLZRNµÊ
]DPNDF]\EXWDPLZGROQHMF]ÇÐFLGU]ZL
=QDF]ÃFRZ\×V]DWUZDÊRÐÅQDGUHZQLHGÇERZ\P
%DUG]RGREU]HSRGNUHÐODVWUXNWXUÇGUHZQD
6]HURNL]DNUHVPR×OLZ\FKNRORUµZRUD]EDUG]R
GREUHSRGNUHÐOHQLHVWUXNWXU\GUHZQD :]DOH×QRÐFLRGVSHF\ĆNDFMLSURGXNWXNRÌFRZHJR
:RSDUFLXRLQQRZDF\MQHWHFKQRORJLHSURGXNF\MQHJZDUDQWXMHP\QDMZ\×V]ÃMDNRÐÅPLVWU]RZVNLHZ\NRQDQLHGU]ZLRUD]QRZDWRUVNLHV\VWHP\
UR]ZLÃ]DÌ

3RQL×HMSU]HGVWDZLDP\3DÌVWZXUµ×QLFÇNWµUDGRVWU]HJDOQDMHVWQDSU]HVWU]HQLODWSRGF]DVX×\WNRZDQLDGU]ZLQDV]HMSURGXNFMLRUD]GU]ZLRGLQQHJR
SURGXFHQWD3LHUZV]DIRWRJUDĆDSU]HGVWDZLDGU]ZLQDV]HMSURGXNFMLPDORZDQHV\VWHPHP352725'U]ZLSRODWDFKX×\WNRZDQLDFKDUDNWHU\]XMÃVLÇ
EUDNLHPZLGRF]Q\FK]PLDQQDSRZLHU]FKQLGUHZQD3RZLHU]FKQLDPDORZDQDW\PV\VWHPHPQLHXOHJD]×µÊNQLÇFLXQLHUHDJXMH]SRWHPOXG]NLFKUÃNNUHPDPLROHMDPLDSU]\GÊXJRWUZDÊ\PX×\WNRZDQLXQLHZ\VWÇSXMÃFLHPQHSODP\ZPLHMVFDFKLQWHQV\ZQHMHNVSORDWDFML6\VWHPWHQZROQ\MHVWRGELRF\GµZ
'UXJDIRWRJUDĆDWRGU]ZLLQQHJRSURGXFHQWDPDORZDQH]XSHÊQLHLQQ\PV\VWHPHPRFKURQ\GUHZQD3RODWDFK]QDF]ÃFRXZ\GDWQLRQHVÃRWDUFLDLXE\WNL
QDSRZLHU]FKQLGUHZQD

3RZLHU]FKQLDGU]ZLQDNWµUHM]DVWRVRZDQR
ODNLHURZDQLHV\VWHPHP352725
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3RZLHU]FKQLDGU]ZLQDNWµUHMQLH]DVWRVRZDQRODNLHURZDQLHV\VWHPHP352725
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Niewidoczny samozamykacz
(opcja)

zamek listwowy automatik
3-punktowy G-U

Zawias kieszeniowy
SIMONSWERK
(regulowany w 3 płaszczyznach)

Dolny rygiel zamka

Blokada antywyważeniowa
od strony zawiasów

Próg aluminiowy
z wstawką termoizolacyjną

Zawias kieszeniowy
SIMONSWERK
(regulowany w 3 płaszczyznach)

Próg opadowy
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:<326$Ö(1,(
DODATKOWE
.ODPNL
Wyprodukowane zostały z wysokiej
jakości stali nierdzewnej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wysoka
odporność na warunki atmosferyczne
(klamki utrzymują niezmienną barwę,
są odporne na korozję i zarysowania),
gwarancja bezpieczeństwa zamykania (nowoczesny bezpieczny system
montażowy), wieloletnie użytkowanie
to dodatkowe atuty przemawiające za
wyborem tych klamek. Klamki objęte są

Klamka Okrągła ATLANTA

5 latami gwarancji. Powłoka Ultra Finish
zastosowana przy produkcji klamek
gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość
użytkowania. Gwarancją tego jest
technologia w której metal i jony gazów
mieszają się na poziomie molekularnym.
Dzięki tej technologii powłoka klamki jest
6 razy twardsza od powłoki tradycyjnej,
co pozwala na użytkowanie klamek przez
całe życie.

Klamka Okrągła ATLANTA czarna

Klamka ID-9

Klamka Kwadratowa DAKOTA

Klamka ID-9 czarna

Klamka Kwadratowa DAKOTA czarna

Klamka LOOP

Klamka Las Vegas

Klamka LOOP czarna

Klamka Dallas

Tylko do drzwi o grubości 82mm. Montaż tylko od wewnętrznej strony drzwi.

Posiada płaską i szeroką
rękojeść bardzo wygodną
w użytkowaniu. Łagodne i
zaokrąglone rogi i brzegi powodują, że rękojeść jest bardzo
chwytna i miła w dotyku.
Dostępna w kolorze mat-nikiel
oraz mat-chrom.

Ma bardzo solidną,
proporcjonalną i chwytną
rękojeść. Dostępna w kolorze
nikiel-mat oraz w zestawieniu
chrom błyszczący z czarną
matową rękojeścią.

Klamka 2145 (chrom-black)

Klamka 2165 (mat-chrom)

Klamka 2015 (nikiel satyna/biały)

Charakterystyczne dla niej są łukowe
i obłe kształty dzięki czemu łagodnie
dopasowuje się do dłoni. Dzięki
wymiennym kolorowym elementom
rękojeści dostępna jest w następujących zestawieniach kolorystycznych:
nikiel satyna/biały; chrom/czarny
mat; chrom/ nikiel satyna; chrom/
czerwony.

Dostępne kolory: INOX, Srebro, Stare złoto, Tytan

Klamka Axa Prestige
klamko-klamka
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Klamka Axa Prestige
klamka + ślepy szyld

Axa okucie bezpieczne
klamko-klamka

=DZLDV\
Występuje w drzwiach
Energooszczędnych
(pasywnych) –skrzydło
licowane z ościeżnicą
(zawias chowany)

Zawias SIMONSWERK
TECTUS TE 540

Zawias SIMONSWERK BAKA
PROTECT 4010 3D

Zawias chowany

(występuje w drzwiach o gr. 82 mm) skrzydło nie licuje się z ościeżnicą

3RGÐZLHWOHQLHOHG

Podświetlenie LED dolnej części skrzydła. Kolor biały.

:NÊDGNL

Wkładka bębenkowa
profilowa

Komplet wkładek składa się z wkładki
dwustronnej oraz wkładki z gałką,
otwieranych kluczem o tym samym
kodowaniu.
Wkładki o najwyższej odporności na
włamania kl. B lub C.
Kolorystyka nikiel lub mosiądz.
W zestawie karta kodowa.

Kaba experT - bezpieczeństwo i wygoda

przekrój
poprzeczny

klucz Kaba experT

Kaba experT spełnia wymagania
EN-PN 1303 klasa 6 oraz legitymuje
się podwyższoną odpornością na
włamanie zgodnie z normą DIN 18252
klasa P3. Wkładki Kaba experT są też
zabezpieczone przed ich nieuprawnionym otwarciem metodą tzw.
młoteczkowania.
Ergonomia na co dzień. W przeciwieństwie do wielu innych systemów
kluczy odwracalnych — wszystkie

na kluczu Kaba experT z pancerną główką (opcja)

klucze Kaba są wprowadzane w kanał
kluczowy w płaszczyźnie pionowej,
czyli w sposób wysoce ergonomiczny.
Dla klucza odwracalnego nie ma zaś
znaczenia to, w jaki sposób będzie on
wkładany we wkładkę.
Frezowanie zamiast nawiercania
Klucze odwracalne Kaba są technicznie
bardzo trudne do skopiowania. Nie są
bowiem kodowane techniką wiercenia,
lecz przy pomocy specjalnej — stero-

wanej komputerowo i gwarantującej
najwyższą precyzję — technologii
frezowania. Dzięki czemu są też bardzo
odporne na zużycie, co zapewnia im
praktyczną niezawodność.
Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie
klucze dodatkowe wykonywane są —
bez wyjątku — tylko przez licencjonowanych Partnerów Kaba i wyłącznie na
podstawie karty bezpieczeństwa.

ułatwiona identyfikacja kluczy plastikowe
nakładki w 12 kolorach
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3RFKZ\W\
Pochwyt prostokątny INOX

Pochwyt okrągły INOX

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Profil pochwytu 40x20 mm.
W przypadku umieszczenia na pochwycie prostokątnym przycisku do
otwierania drzwi od strony wewnętrznej (od strony skrzydła) będzie to
pochwyt o profilu 30x30 mm.

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Średnica pochwytu Ø 40 mm
Możliwość wykończenia pochwytów w polerze
(połysku)

Pochwyt okrągły drewniany

Pochwyt drewniany kwadratowy INOX

(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
Średnica pochwytu Ø 40 mm
Dostępna kolorystyka: Paleta kolorów PARMAX ORZECH-ORZECH2, Paleta
kolorów RAL.
Na pochwycie drewnianym nie montujemy
przycisku do otwierania drzwi.
Możliwość wykończenia pochwytów w polerze (połysku).

(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
Profil pochwytu 35x35 mm. Wykończenie: olej bezbarwny.

dąb

orzech
amerykański

Pochwyt prostokątny wg. modelu G08

Pochwyt „C”

Pochwyt na wysokość skrzydła drzwi, wykonany ze stali nierdzewnej,
polerowany od czoła.
Możliwość wykończenia pochwytu bez poleru.

(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Profil pochwytu 30x30 mm.

Pochwyt płaskownik
50x8mm INOX wykonany
ze stali nierdzewnej na
wysokość skrzydła drzwi.

Pochwyt
p
puszkowy
p
pionowy
1

Poc
Pochwyt
pus
puszkowy
pio
pionowy
2

Możliwość
wykonania
uchwytów w
kolorze czarnym
Pochwyt puszkowy
poziomy 1
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3UµJDOXPLQLRZ\]ZVWDZNÃWHUPRL]RODF\MQÃ

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm
– zawias widoczny

=DOHWÃSURJXDOXPLQLRZHJRMHVWMHJRHVWHW\NDRGSRUQRÐÅQDXV]NRG]HQLD
PHFKDQLF]QHLÐFLHUDQLHRUD]QLVNDNRQVWUXNFMDXÊDWZLDMÃFDVZRERGQH
SU]HPLHV]F]DQLHVLÇEH]U\]\NDSRWNQLÇFLD-HVWWRV]F]HJµOQLHZD×QHZ

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias chowany

SU]\SDGNXRVµEVWDUV]\FKPDÊ\FKG]LHFLRUD]SRUXV]DMÃF\FKVLÇQDZµ]NX
LQZDOLG]NLP
3UµJDOXPLQLRZ\]ZVWDZNÃWHUPRL]RODF\MQÃPRQWXMHVLÇZRGSRZLHGQLR
SU]\JRWRZDQ\PNDQDOHZSRVDG]FHSRGGU]ZLDPLåW]ZìFLHSÊ\PRQWD×ëå
MDNRZ]PRFQLHQLHLGRFLHSOHQLH3UµJVNÊDGDVLÇ]NRPµUZ\SHÊQLRQ\FKSRZLHWU]HP]DSHZQLDMÃFZWHQVSRVµEZÊDÐFLZÃL]RODFMÇSRZ\×HMSR]LRPXSRVDG]NL:VWDZNÇWHUPRL]RODF\MQÃPR×QDÊÃF]\ÅLGRGDZDÅNROHMQHHOHPHQW\
3RSUDZQLHZ\NRQDQ\FLHSÊ\PRQWD×SURJX]DWU]\PDFLHSÊRZHZQÃWU]
QDV]HJRGRPXG]LÇNLF]HPX]X×\MHP\PQLHMFLHSÊDLHQHUJLLQDMHJRRJU]DQLH
&LHSÊ\PRQWD×SURJXPR×QDSU]HSURZDG]LÅ]DUµZQRSRGF]DVZVWDZLDQLD
SLHUZV]\FKGU]ZLZHMÐFLRZ\FKGRGRPXMDNLSU]\Z\PLDQLHVWDU\FK1DOH×\

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias widoczny

SDPLÇWDÅL×GU]ZL]HZQÇWU]QHSRZLQQLÐP\PRQWRZDÅGRSLHURSR]DNRÌF]HQLXPRNU\FKSUDFEXGRZODQ\FKZHZQÃWU]EXG\QNX

3RV]HU]HQLD]NOLQDU\WX
3RV]HU]HQLHSURGXNRZDQHMHVW]HVSHFMDOQLHXWZDUG]RQHJRSROLVW\UHQXHNVSDQGRZDQHJRRQD]ZLHZÊDVQHM./,1$5<7:JµUQHMF]ÇÐFL]ZDQHMJÊRZLFÃ

Taśma rozprężna
Klejo-uszczelniacz

Listwa “T”

XV]W\ZQLDFDÊ\HOHPHQW

H widoczne 70x250 mm

/LVWZD

1/2 Hw

ZSXV]F]RQDMHVWVSHFMDOQDOLVWZD]3&9ZNV]WDÊFLHOLWHU\ì7ë

*ÊRZLFDMHVWZ\IUH]RZDQD]]DSLÇFLDPLLÐFLÐOHGRSDVRZDQDGRNRQNUHWQHJR

1/2 Hw

VWDQRZLSRGVWDZÇGRSU]\NOHMHQLDVSHFMDOQHMWDÐP\UR]SUÇ×QHMZNODVLH%*

SURJXGU]ZLRZHJR0DWRNOXF]RZH]QDF]HQLHGODSUDZLGÊRZHJRXV]F]HOQLH-

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm
– zawias widoczny
Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias chowany

Listwa zaczepowa

110 mm

QLD%DUG]RZD×Q\PHOHPHQWHPMHVW]LQWHJURZDQD]FDÊRÐFLÃGROQHMF]ÇÐFL
SRV]HU]HQLDOLVWZD]DF]HSRZD]WZDUGHJR3&98PR×OLZLDRQDWUZDÊHSRÊÃF]HQLH]DSRPRFÃVWDORZ\FKNRWHZGRPXUX
'RVWÇSQHZ\VRNRÐFLZLGRF]QHSRV]HU]HQLDPP
Taśma rozprężna
Listwa “T”

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias widoczny

1/2 Hw

H widoczne 70x250 mm

1/2 Hw

Klejo-uszczelniacz

110 mm

Listwa zaczepowa
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DASZKI
SZKLANE
DASZKI SZKLANE
PARMAX
:\EµURGSRZLHGQLHJRGDV]NDWRLGHDOQDDOWHUQDW\ZD
GODEXG\QNµZZNWµU\FKLQQ\W\S]DGDV]HQLDGU]ZL
QLHMHVWPR×OLZ\'DV]HNV]NODQ\LGHDOQLHNRPSRQXMH
VLÇ]EXGRZQLFWZHPQRZRF]HVQ\PJG]LHSLHUZV]H
VNU]\SFHJUDPHWDOLV]NÊR=ZROHQQLF\EXGRZQLFWZD
WUDG\F\MQHJRUµZQLH×Z\ELHUDMÃWHJRW\SXUR]ZLÃ]DQLD
SRQLHZD×QDZHWZW\PSU]\SDGNXV]NÊRLGHDOQLH
NRPSRQXMHVLÇ]FDÊRÐFLÃEXG\QNX
2JURPQÃ]DOHWÃGDV]NDV]NODQHJRMHVWIDNW×HSDVXMH
SUDNW\F]QLHGRND×GHJRNRORUXHOHZDFML
'DV]NLV]NODQHWRQLHW\ONRZ\MÃWNRZ\GHVLJQDOH
UµZQLH×EH]SLHF]HÌVWZRSRQLHZD×]DGDV]HQLHRFKURQL
3DÌVWZDGU]ZLSU]HGQLHNRU]\VWQ\PLZDUXQNDPL
DWPRVIHU\F]Q\PWDNLPLMDNZLDWUGHV]F]DQDZHWJUDG
:DUWRSDPLÇWDÅRW\P×HRGSRZLHGQLH]DGDV]HQLHGU]ZL
MHVWQLH]EÇGQHZFHOXX]\VNDQLDSHÊQHMJZDUDQFMLQD
RIHURZDQHSU]H]QDVGU]ZL
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6\VWHP:6

&HFK\FKDUDNWHU\VW\F]QH
ZVSRUQLNLSUDZROXEOHZRVWURQQH
GRGÊXJRÐFLPPGZDPRFRZDQLDSRZ\×HM
PPWU]\PRFRZDQLD
PDNV\PDOQ\Z\VLÇJGRPP
UR]VWDZSRGSµUPDNV\PDOQLHFRMHGHQPHWU
PDNV\PDOQHREFLÃ×HQLHGDV]NDNJ
V]NÊRGRZ\ERUXSU]HÕURF]\VWH]IROLÃSU]HÕURF]\VWÃ

EUÃ]]IROLÃSU]H]URF]\VWÃOXEPDWRZÃ
JUXERÐÅV]NÊDKDUWRZDQHJRZVWDQGDUG]LHPP[
PDWHULDÊZVSRUQLNDVWDOQLHUG]HZQD
Z\NRÌF]HQLHZVSRUQLNDV]OLIVDW\QDOXEODNLHURZDQH
ZJSDOHW\5$/Z]RUQLND3DUPD[
PR×OLZRÐÅLQG\ZLGXDOQ\FKZ\FLÇÅQDZVSRUQLNDFK
GRSÊDWD

OXEPDWRZÃZNRORU]HJUDĆWOXEEUÃ]DQWLVROJUDĆWOXE

6\VWHP.'6

&HFK\FKDUDNWHU\VW\F]QH
V\VWHPPRFRZDÌ]PDWHULDÊXVWDOQLHUG]HZQD

V]NÊRGRZ\ERUXSU]HÕURF]\VWH]IROLÃSU]HÕURF]\VWÃ

PDNV\PDOQDGÊXJRÐÅGDV]NDPP

OXEPDWRZÃZNRORU]HJUDĆWOXEEUÃ]DQWLVROJUDĆWOXE

PDNV\PDOQ\Z\VLÇJGRPP

EUÃ]]IROLÃSU]H]URF]\VWÃOXEPDWRZÃ

PDNV\PDOQDGÊXJRÐÅFLÇJQDPP

JUXERÐÅV]NÊDKDUWRZDQHJRZVWDQGDUG]LHPP[

PDNV\PDOQHREFLÃ×HQLHGDV]NDNJ

6\VWHP%'6

&HFK\FKDUDNWHU\VW\F]QH
ZVSRUQLNLZ\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHMZ\NRÌF]HQLHVDW\QD

OXEPDWRZÃZNRORU]HJUDĆWOXEEUÃ]DQWLVROJUDĆWOXE
EUÃ]]IROLÃSU]H]URF]\VWÃOXEPDWRZÃ

PDNV\PDOQ\Z\VLÇJGRPP

JUXERÐÅV]NÊDKDUWRZDQHJRZVWDQGDUG]LHPP[

UR]VWDZSRGSµUPDNV\PDOQLHFRMHGHQPHWU

Z\NRÌF]HQLHZVSRUQLNDV]OLIVDW\QDOXEODNLHURZDQH

PDNV\PDOQHREFLÃ×HQLHGDV]NXNJ

ZJSDOHW\5$/Z]RUQLND3DUPD[

V]NÊRGRZ\ERUXSU]HÕURF]\VWH]IROLÃSU]HÕURF]\VWÃ
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TOP
DESIGN
CLASSIC
TOP DESIGN CLASSIC
PARMAX
.ODV\NDMHVWQLHÐPLHUWHOQDL]DZV]H
PRGQD'U]ZLGUHZQLDQH]WUDG\F\MQ\P
RV]NOHQLHPWRKLWZV]HFKF]DVµZ
5µ×QHZ]RU\LZDULDQW\SR]ZROÃ
GREUDÅRGSRZLHGQLHGU]ZLGR3DÌVWZD
LQG\ZLGXDOQHJRVW\OXLUµZQRF]HÐQLH
EU\Ê\EXG\QNXLUR]PDLW\FKZQÇWU]
6]ODFKHFWZR]RERZLÃ]XMHQDMZ\×V]D
MDNRÐÅGUHZQDLWDMQLNLMHJRREUµENL
NWµUHSR]QDZDOLÐP\SU]H]ODWDSUDF\
SR]ZROÃFLHV]\ÅVLÇQDWXUDOQ\PSLÇNQHP
GUHZQLDQ\FKGU]ZLNLONXSRNROHQLRP
GRPRZQLNµZ
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Ogólnopolski konkurs na najOHSV]ÃVWRODUNÇEXGRZODQÃ
ZNDWHJRULL'U]ZL=HZQÇWU]QH

C01
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - opaska z poszerzeniem gr. muru 15 cm jednostronna (od zewnątrz )
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

69

723'(6,*1 CLASSIC

C02
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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723'(6,*1 CLASSIC

C03

C04

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
dostawki boczne
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

C05

C06

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)
dostawki boczne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
lewe/prawe
- Szyba witraż wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydło)
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne
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723'(6,*1 CLASSIC

C07
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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723'(6,*1 CLASSIC

C08

C09

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka )
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorow y z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

C10

C11

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)
dostawki boczne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)
dostawki boczne

naświetle górne

naświetle górne
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C12
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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C13

C14

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB JASNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Uchwyt okrągły INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

C15
lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

C16
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
lewe/prawe
- Szyba witraż wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2(skrzydło)
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne
- Klamka Daisy długi szyld (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne
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C17

dostawki boczne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
lewe/prawe
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
dostawki boczne - Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

naświetle górne

naświetle górne

lewe/prawe
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C18
- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Wkładka bębenkowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Opera na okrągłej rozecie (wyposażenie opcjonalne)

723'(6,*1 CLASSIC

:<326$Ö(1,(
DODATKOWE
.ODPNL
Klamki wykonane są z mosiądzu,
najbardziej szlachetnego materiału, jakiego
używa się do produkcji klamek. Gwarancja
solidności i najwyższej jakości.
W opcji dostępne w kolorach: brąz-mat,
patyna-mat.

Klamka Daisy na długim szyldzie

Klamka Opera na okrągłej rozecie

Klamka Opera na rozecie kwadratowej

Klamka Opera na długim szyldzie

Klamka Daisy na rozecie okrągłej

Klamka London na długim szyldzie
kolor F4

77

CZYTNIK
LINII
PAPILARNYCH
7ZµMSDOHFWR7ZµMNOXF]GRGRPX
&]\WQLNOLQLLSDSLODUQ\FKGHG\NRZDQ\MHVWGRZ\NRU]\VWDQLDZV\VWHPDFKNRQWUROLGRVWÇSXMDNR
ELRPHWU\F]Q\SXQNWLGHQW\ĆNDFMLX×\WNRZQLNµZ8PR×OLZLD]DUHMHVWURZDQLHX×\WNRZQLNµZ
Z]RUµZOLQLLSDSLODUQ\FK 8×\FLHF]\WQLNDMHVWEDUG]RSURVWH$E\ZHMÐÅGRQDV]HJRGRPX
Z\VWDUF]\SU]\ÊR×\ÅRSXV]NÇ]DUHMHVWURZDQHJRSDOFDGRVSHFMDOQHJRRNLHQNDZF]\WQLNX
LGHOLNDWQLHSU]HVXQÃÅSDOHFSRF]XÊHMSRZLHU]FKQLF]\WQLND6\VWHPVDPVSUDZG]LQDV]HOLQLH
SDSLODUQHLRWZRU]\QDPGU]ZL
&]\WQLNOLQLLSDSLODUQ\FKPR×HUµZQLH×]RVWDÅSRGSLÇW\GR]DXWRPDW\]RZDQHJRV\VWHPX
]DU]ÃG]DQLDGRPHPLQWHOLJHQWQ\P

$UJXPHQW\SU]HPDZLDMÃFH]DF]\WQLNLHP
OLQLLSDSLODUQ\FK
7ZµMSDOHFWRQDMEH]SLHF]QLHMV]HLQDMZ\JRGQLHMV]H
QDU]ÇG]LHVÊX×ÃFHGRDXWRU\]DFML1LJG\RQLPQLH

1LHGDVLÇRWZRU]\ÅGU]ZLZSU]\SDGNXZ\UZDQLD

]DSRPQLV]QLJG]LHJRQLH]RVWDZLV]QLNWJRQLHXNUDGQLH

F]\WQLNDF]\WH×]ZDUFLDSU]HZRGµZ6\VWHPZGDOV]\P

DMHJRSRGURELHQLHMHVWSUDNW\F]QLHQLHPR×OLZH

FLÃJXEÇG]LHEH]SLHF]Q\LQDGDOEÇG]LHFKURQLÊGRVWÇSX

8×\WHF]QRÐÅLÊDWZRÐÅX×\WNRZDQLD1LHWU]HEDPDUWZLÅ
VLÇR]DWU]DÐQLÇWHGU]ZLRUD]QRVLÅ]HVREÃQLHSRUÇF]QHJR
SÇNXNOXF]\
3URVW\LSU]\MD]Q\V\VWHPNRGRZDQLDSDOFDGRGDZDQLD
LXVXZDQLDX×\WNRZQLNµZ1LHSRWU]HEDNRPSXWHUD
DQLLQIRUPDW\NµZGRREVÊXJLSURJUDPRZDQLDV\VWHPX
FRZD×QLHMV]HWDN×H]ÊRG]LHMQLHPDGRVWÇSXGRSDQHOX
SURJUDPXMÃFHJR
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2FKURQDSU]HGZÊDPDQLHPLEH]SUDZQ\PSRVWÇSRZDQLHP

GREXG\QNX
&]\WQLNOLQLLSDSLODUQ\FKWRUµZQLH×WURVNDRQDV]HG]LHFL
5RG]LFHQLHPXV]ÃVLÇREDZLDÅL×QDVLPLOXVLÌVF\PRJÃ
]JXELÅNOXF]HOXENWRÐPR×HMH]DEUDÅQDV]HPXG]LHFNX
2GSRUQRÐÅQDZDUXQNLDWPRVIHU\F]QH&]\WQLNG]LDÊD
ZWHPSHUDWXU]HRGà&GRà&

27:,(5$1,(DRZWI1,*'<1,(
%<É27$.35267(
&]\WQLNOLQLLSDSLODUQ\FKWR
Z\×V]\SR]LRPNRPIRUWX
EH]]PDUWZLHÌRNOXF]H
LZÊDÐFLZH]DEH]SLHF]HQLH
GRPX
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&]\WQLNLOLQLLSDSLODUQ\FKH.H\
5R]ZLÃ]DQLDZ]DNUHVLH
F]\WQLNµZOLQLLSDSLODUQ\FK
HNH\]RVWDÊ\ZSURZDG]RQHQDU\QHNZURNX
LVÃDNWXDOQLHQDMOHSV]H
Z(XURSLHHNH\XG]LHOD
GRVWÇSXGRGU]ZL.OXF]H
NDUW\NRG\LWSPR×QD]JXELÅOXE]DSRPQLHÅ]DEUDÅ
]HVREÃPRJÃRQHWDN×H
]RVWDÅXNUDG]LRQHì3DOHF
PDVLÇ]DZV]HSU]\VRELHë
HNH\RIHUXMHV]HURNLHVSHNWUXPSURGXNWµZREHMPXMÃFHF]\WQLNLOLQLLSDSLODUQ\FK
GRGU]ZLEUDPLQVWDODFML
DODUPRZ\FKNRPSXWHUµZ
OXEV\VWHPµZUHMHVWUDFML
F]DVX
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Czytnik linii papilarnych MINI

Czytnik linii papilarnych STANDARD

Czytnik ekey arte został specjalnie skonstruowany do jednopłaszczyznowej zabudowy w drzwiach
i wyposażony w elegancki obszar przesunięcia palca ze stali szlachetnej. Dzięki niewielkim rozmiarom czytnik
linii papilarnych można odpowiednio zintegrować nawet w drzwi i okucia o wymyślnej stylistyce. Doskonale
nadaje się zarówno do drzwi wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Ze względu na swoją niewielką głębokość montażową ekey czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest idealnym
rozwiązaniem do zabudowy w drzwiach. Obudowa o ładnym, prostokątnym kształcie i prostej, nowoczesnej
stylistyce jest dostępna w kolorze stalowoszarym, złotym lub białym. Czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest
dostępny także ze zintegrowaną funkcją RFID do bezdotykowego otwierania kartą lub w wersji Bluetooth,
w przypadku której wszystkie procesy administracyjne czytnika linii papilarnych wykonywane są za pomocą
aplikacji ekey home.

Klawiatura numeryczna ekey home
keypad integra 2.0
Jednostka sterująca micro

Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za pomocą karty

Czytnik lini papilarnych Entrasys
Szyfrowane i zapewniajce bezpieczną transmisję
łącze radiowe między skanerem odcisków palców
w drzwiach a odbiornikiem radiowym w profilu
drzwiowym.

System otwierania drzwi za pomocą pilota
Technika radiowa 4-kanałowa: elastyczne możliwości zastosowania, dodatkowo obok drzwi
także możliwość sterowania np. oświetleniem
zewnętrznym, instalacją alarmową i napędem
bramy.

Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za
pomocą smartphona

:L]MHU\HOHNWURQLF]QH

DDV 500

DDV 5000

Główne cechy:
tDBMPXZNPOJUPS-$%
tT[UVLJCBUFSJJ"""
t,ǌUXJE[FOJBTUPQOJ
t,PMPSTSFCSOPD[BSOZ

Główne cechy:
tDBMPXZNPOJUPS-$%
tT[UVLJCBUFSJJ""
t,ǌUXJE[FOJBTUPQOJ
t.#LBSUBQBNJǗDJ4%
t,PMPSD[BSOPTSFCSOZ

Funkcje:
t"VUPNBUZD[OJF[BQJTVKFPCSB[OBLBSDJFQBNJǗDJ4%
t,BȈEZQS[FDIXZDPOZPCSB[NB[BQJTBOǌEBUǗJHPE[JOǗ
t%[XPOFLES[XJPXZ[JOUFHSPXBOZ
t8ZSBȇOZPCSB[
tBUXBPCTVHBKFEOZNQS[ZDJTLJFN
tBUXZNPOUBȈCF[VȈZDJBTQFDKBMJTUZD[OZDIOBS[ǗE[J
t;EKǗDJBXOPDZQS[ZQPNPDZLBNFSZOBQPED[FSXJFǩ
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6\VWHP\RWZLHUDQLDGU]ZL
=DPHNDXWRPDWLF]DPHNZLHORSXQNWRZ\*86(&85<.ODVDZJQRUP\31(1 U\JOXMHZPRPHQFLHGRFLÃJQLÇFLDVNU]\GÊDGRRÐFLH×QLF\

Przycisk do
otwierania drzwi
umieszczony
na pochwycie
od strony
zewnętrznej
(przy przycisku
dodatkowa nóżka
na pochwycie).
Może to być
pochwyt okrągły
(ø 40 mm) lub
prostokątny (profil
40x20 mm)

czytnik linii
papilarnych

Przycisk do
otwierania drzwi
umieszczony
na pochwycie
od strony
wewnętrznej (od
strony skrzydła)
standardowo
znajduje się ok.
5 cm poniżej
dodatkowej
środkowej nóżki.
Może to być
pochwyt okrągły
(ø 40 mm) lub
kwadratowy (profil
30x30 mm)
Zamek automatic
3 punktowy
(standard)

Zamek listwowy
- z automatycznym
ryglowaniem
- podwójne rygle
(standard)
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Zamek automatic
dwuwkładkowy

Zamek listwowy
- z automatycznym
ryglowaniem
- podwójne rygle
(standard)
- dodatkowy górny
zamek (opcja)

Elektrozaczep – zamek listwowy zębatkowy
Zastosowanie: przycisk na ościeżnicy (futrynie) lub
przycisk na pochwycie
Zamek listwowy zębatkowy (rygluje dopiero w
momencie przekręcenia klucza)

Zamek automatic z napędem elektrycznym (silnik Serwo)
Zastosowanie: przycisk na pochwycie
lub z czytnikiem linii papilarnych

Przełącznik w tryb
dzienny

Innowacyjne
2-częściowe rygle

Niebieski element w części środkowej
zamka pozwala jednym dotknięciem
(funkcja oneTouch) przełączyć drzwi
w tzw. tryb dzienny. Dzięki temu
możemy otwierać drzwi od zewnątrz
bez użycia klucza. Jest to praktyczne
rozwiązanie, umożliwiające na
przykład swobodne wypakowanie
zakupów z samochodu, wyjście na
chwilę do ogrodu czy wpuszczenie do
domu dzieci wracających ze szkoły.

Konstrukcja rygli autoLock AV3
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz optymalną szczelność,
skutecznie chroniąc drzwi przed
wpływem czynników atmosferycznych (chłodem, wiatrem).

Samozamykacz chowany w felc
Niewidoczny po zamknięciu skrzydła.
Możliwość zastosowania
blokady otwarcia

'RVWDZNDWUDG\F\MQDGRGU]ZLMHGQRVNU]\GÊRZ\FK
Specyfikacja
− stała (w jednej ramie drzwiowej – ościeżnicy)
− otwierana (ruchoma)
− standardowo umieszczona od strony zamka/klamki (na życzenie może być montowana od strony zawiasów lub
obustronna
− szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P2 lub z P4 (3 szyby)
 tT[ZCBQJBTLPXBOBXDBPǴDJ T[LPQJBTLPXBOFKFTU
niewyczuwalne w dotyku)
 tT[ZCBQJBTLPXBOB[QS[FȇSPD[ZTUZNJGSF[BNJ T[LPQJBTLPXBOFKFTUOJFXZD[VXBMOFXEPUZLV
 tSFøFYCSǌ[
 tBOUJTPMCSǌ[
 tT[ZCBCF[CBSXOBUZQVøPBU
− pełna drewniana
− listwa przyszybowa znajduje się od strony wewnętrznej dostawki (wewnątrz pomieszczenia) zarówno dla drzwi
otwieranych na zewnątrz jak i do środka
− malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub w odmiennym kolorze

Dostawkę można wykonać do każdego modelu drzwi jednoskrzydłowych

Dostawka boczna – widok od strony
zewnętrznej

Dostawka boczna – widok od strony
wewnętrznej

Specyfikacja
− stała (w jednej ramie
drzwiowej – ościeżnicy)
− otwierana (ruchoma)
− standardowo umieszczona od strony
zamka/klamki
− szklona, dwukomorowy pakiet szybowy
z P2 lub z P4 (3 szyby)
 tSFøFYCSǌ[IBSUPXBOB
− malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub
w odmiennym kolorze

Drzwi G08 z dostawką na wzór skrzydła

Drzwi G08 z dostawką tradycyjną

3RJOÃGRZ\U]XW]JµU\
*UXERÐÅVNU]\GÊDPPOXEPP 'U]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQH
1

2

'r]ZLRtZLHrDQH 
GRÐrRGND

3

4

'r]ZLRtZLHrDQH 
QD]HZQÃtr]

'U]ZL(QHUJRRV]F]ÇGQHåJUXERÐÅPPå]DZLDVFKRZDQ\
5

6

'r]ZLRtZLHrDQH
GRÐrRGND

7

8

'r]ZLRtZLHrDQH
QD]HZQÃtr]

'RVWDZND*ODVV
9

'r]ZLRtZLHrDQH
W\ONRGRÐURGND
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:\PLDURZDQLH

zHZQHWr]QÃwyVRNRÐÅVkrzyGÊD

zeZQÇWrzna szerokRÐÅV]krzyGÊD]RÐFLH×QLFDPLFP

zeZQÇWrzna szerokRÐÅV]krzyGÊD]RÐFLH×QLFDPLFP

szerokRÐÅVkrzyGÊDZÐZLHWOHFP

szerokRÐÅVkrzyGÊDZÐZLHWOH FP

zHZQÇWrzna wyVRNRÐÅVkrzyGÊD]RÐFLH×QLFDPLFP

wyVRNRÐÅRWwRUXZPXrzHFP

wyVRNRÐÅVkrzyGÊDZÐZLHWOHFP

zHZQHWr]QÃwyVRNRÐÅVkrzyGÊDFP

zHZQÇWrzna wyVRNRÐÅVkrzyGÊD]RÐFLH×QLFDPLFP

drzZL(QHrgooszFzÇGQH SDVywne) gUXERÐÅPP

DrzZLOHwe

wyVRNRÐÅRWwRUXZPXrzHFP

DrzZLGZXVkrzyGÊowHOHwe

wyVRNRÐÅVkrzyGÊDZÐZLHWOHFP

DrzZLSrawe

drzZLVWDQGDrdowe gUXERÐÅPP

DrzZLGZXVkrzyGÊowe prawe

zHZQÇWrzna wyVRNRÐÅVkrzyGÊD
FPå]aZLDVZLGRF]ny
FPåVkrzyGÊROLFowDQH]RÐFLH×QLFÃ
]aZLDVFKowany)

zHZQÇWrzna szerRNRÐÅVkrzyGÊD
FPå]aZLDVZLGRF]ny
FPåVkrzyGÊROLFowane
]RÐFLH×QLFÃ ]aZLDVFKowany)

zeZQÇWrzna szerokRÐÅVkrzyGÊDFP

zeZQÇWrzna szerokRÐÅVkrzyGÊD

szerokRÐÅRWwRUXZPXrzHFP

szerokRÐÅRWwRUXZPXrzHFP

$XWHQW\F]QRÐÅ

Oryginalne produkty
firmy PARMAX tylko
z autentycznym znakiem
firmowym.
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PHWDOLF RSFMD
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ROHMEH]EDUZQ\ RG]HZQÃWU]RGZHZQÃWU]

ODNLHUEH]EDUZQ\
W\ONRRGZHZQÃWU]

Możliwość pomalowania drzwi sosnowych na kolor RAL (do ustalenia).
*Sugerowana kolorystyka pod okleinę PCV.

=HVWDZSLHOÇJQDF\MQ\GRGU]ZL]HZQÇWU]Q\FK
System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych usuwa plamy i kurz,
tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami i wodą, odświeża
powierzchnie i nadaje im ponownie jedwabisty połysk.
Zawartość zestawu:
-ADLER Door-Cleaner 100 ml
-ADLER Door-Finish 100 ml
-Beschlägeöl (olej do pielęgnacji i konserwacji okuć)
-szmatka do czyszczenia
Niniejszy zestaw można również stosować do bram garażowych
lakierowanych lazurami i na kryjąco.

3RVLDGDP\ZLHOHFHUW\ĆNDWµZSRWZLHUG]DMÃF\FKMDNRÐÅ
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7ZµMG\VWU\EXWRU
3$50$;3URGXFHQWGU]ZL
F.P.H.U. ”PARMAX” S.C.
ÉÇ×NRZLFH.ÊDM
HPDLOGU]ZL#SDUPD[SO
Tel. + 48 12 284 63 70
ZZZSDUPD[SO

3URGXN W \ILUP\3DUPD[
SRVLDGDMÃFHU W \ ILNDW&(
1LQLHMV]DRIHUWDKDQGORZDQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXSU]HSLVµZ.RGHNVX&\ZLOQHJRRUD]LQQ\FKZÊDÐFLZ\FKSU]HSLVµZSUDZQ\FK'U]HZDSU]H]QDF]RQH
QDEXGRZÇGU]ZLRUD]IRUQLUUµ×QLÃVLÇRGVLHELHEDUZÃVWUXNWXUÃLNRQV\VWHQFMÃ1DZHWZSU]\SDGNXMHGQHJRGU]HZDPRJÃZ\VWÃSLÅ]QDF]ÃFHUµ×QLFH6ÃWR
FHFK\FKDUDNWHU\VW\F]QHGUHZQDQDWXUDOQHJRLQLHPRJÃE\ÅSRGVWDZÃUHNODPDFML=DPLHV]F]RQHZRIHUFLH]GMÇFLDSURGXNWµZVÃSU]\NÊDGRZHLPRJÃRGELHJDÅ
RGLFKU]HF]\ZLVWHJRZ\JOÃGX
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