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drzwi wewnętrzne
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producent drzwi
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Doświadczenie jest jedynym i najważniejszym w każdej firmie
czynnikiem, którego nie można kupić.
Wciąż się uczymy, ale z pewnością mogę powiedzieć, że przez
30 lat doskonalenia każdego etapu produkcji możemy pochwalić się jednymi z najsolidniej wykonanych drzwi w Polsce.

Jako twórca marki SĘKPOL z dumą przedstawiam naszą najnowszą ofertę popartą doświadczeniem, sugestiami klientów
jak i nowoczesnymi rozwiązaniami.
właściciel i twórca marki
Jan Kowal
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biały

Grupa
kolorystyczna B

białe
drewno

akacja

Grupa
kolorystyczna D

buk

calvados

dąb

dąb bielony olcha

olcha
orzech
klepkowa

Znakomita propozycja dla klientów chcących połączyć jakość z atrakcyjna ceną. Produkty wykonane z tej gamy kolorystycznej są trwałe, eleganckie,
zapewniają długoletnie użytkowanie i zadowolenie klienta. Łączą w sobie cechy dobrego produktu w przystępnej cenie. Szeroka gama kolorystyczna
pozwoli zaspokoić gusta każdego klienta.
Skrzydła drzwiowe wykończone HDF lakierowanym charakteryzują się podwyższoną odpornością powierzchni poprzez wykończenie jej bezbarwnym
lakierem UV, posiadają klasyczny rysunek drewna, są łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji.
Ościeżnice drzwiowe wykończone okleiną dobraną kolorystycznie do skrzydła drzwiowego.

Grupa
kolorystyczna C

Grupa
kolorystyczna A

KOLORYSTYKA

buk
dąb
naturalny antyczny

dąb
orange

dąb złoty jabłoń
ciemna

olcha
struktura

orzech
struktura

orzech
ciemny

śliwa

Drzwi foliowane znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w biurach, hotelach oraz obiektach użyteczności publicznej. Grupa
kolorystyczna zapewniająca niepowtarzalny charakter oraz niezmienną funkcjonalność. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice wykończone folią PCV
o grubości 0,3mm - 0,35mm posiadają, oprócz rysunku drewna, wyczuwalną strukturę, dzięki czemu do złudzenia imitują naturalne drewno.
Drzwi charakteryzują się odpornością na ścieranie, zarysowania, na światło, nie odbarwiają się i nie plamią, są również wytrzymałe na uszkodzenia
mechaniczne.

biały mat

dąb
dąb
hiszpański miodowy

dąb stary heban

modrzew
bielony

modrzew
czarny

modrzew
szary

Wykończenie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic wysokiej jakości fornirem syntetycznym łączy w sobie funkcjonalność z elegancją i prostotą. To sprawia, że
wybierane są nie tylko do mieszkań, ale i biur czy hoteli. Niepowtarzalne kolory nadają wnętrzu wyjątkowy charakter. Laminat CLPL o grubości 0,1mm 0,2mm złożony jest z dekoru pokrytego melaminowo - akrylowo - poliuretanową żywicą.
Drzwi wykończone fornirem syntetycznych do złudzenia imitują naturalny fornir, jednocześnie charakteryzując się odpornością na ścieranie, zarysowania,
na światło, na gorąco w próbie na sucho, na gorąco w próbie na mokro, nie odbarwiają się i nie plamią.

buk
belgijski

olcha
bawarska

orzech
sycylijski

wenge
bieszczadzkie

Produkty z grupy kolorystycznej D to propozycja dla klientów szukających efektownych rozwiązań w przystępnej cenie.
Zarówno skrzydła drzwiowe jak i ościeżnice wykończone są odporną na ścieranie folią finish, posiadającą klasyczny rysunek drewna.
Staranne wykonanie nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter. Produkty charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu i pielęgnacji.

SZYBY

kora biała

chinchila

satin deco

satin lines

lacomat

satin macadi

- szkło hartowane

satin sapporo
- szkło hartowane
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PREMIUM
drzwi
wewnętrzne

AVANGARDE AB-06

PREMIUM to nasze 30-letnie doświadczenie zamknięte

w jednym produkcie.
Projektując kolekcję drzwi PREMIUM postawiliśmy na bezkompromisową jakość i niecodzienne rozwiązania.
PREMIUM to jakość. W standardzie zapewniamy niezawodną
konstrukcję z drewna iglastego, nowoczesne formy przeszkleń
bezramkowych w serii Avangarde oraz okucia wykończone
połyskiem - perfekcyjne dla najbardziej wymagających klientów.

44

To, co najbardziej zauważalne w produktach klasy PREMIUM
to wyselekcjonowane, dostępne wyłącznie w tej kategorii
włoskie laminaty (grupa kolorystyczna C) oddające charakter naturalnego drewna razem z jego niedoskonałościami.
Wszystkie te elementy składają się na produkt cieszący się
niezmiennym uznaniem naszych Klientów.
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drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AA
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AA-02

,
0
0
4

etto

cena n

od

tto

0 bru

492,0

Szklenie

AA-01 do AA-06

C

lacomat

440,-/ 541,20

D

lacomat

400,-/ 492,00

AVANGARDE AA-01

AVANGARDE AA-03

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AA-04

AVANGARDE AA-05

AVANGARDE AA-06
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AVANGARDE seria AB
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AB-02

,
0
9
3

etto

cena n

od

0
479,7

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AB-01 do AB-06

C

lacomat

430,-/ 528,90

D

lacomat

390,-/479,70

AVANGARDE AB-01

6

AVANGARDE AB-03

brutto

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AB-04

AVANGARDE AB-05

AVANGARDE AB-06
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drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AC
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AC-02

,
0
9
3

etto

cena n
od

tto

0 bru

479,7

Szklenie

AC-01 do AC-06

C

lacomat

440,-/ 541,20

D

lacomat

390,-/ 479,70

AVANGARDE AC-01

AVANGARDE AC-03

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AC-04

AVANGARDE AC-05

AVANGARDE AC-06
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AVANGARDE seria AD
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AD-02

400,-

etto

cena n
od

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AD-01 do AD-05

C

lacomat

445,-/ 547,35

D

lacomat

400,-/492,00

AVANGARDE AD-01

8

tto

0 bru

492,0

AVANGARDE AD-03

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AD-04

AVANGARDE AD-05
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drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AE
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AE-02

,
0
4
4

etto

cena n

od

tto

0 bru

541,2

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AE-01 do AE-09

C

lacomat

470,-/ 578,10

D

lacomat

440,-/541,20

AVANGARDE AE-01

AVANGARDE AE-03 AVANGARDE AE-04 AVANGARDE AE-05

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AE-06 AVANGARDE AE-07

AVANGARDE AE-08 AVANGARDE AE-09

9

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AF
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AF-02

,
0
9
3

eto

cena n

od
Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AF-01 do AF-10

C

lacomat

435-/ 535,05

D

lacomat

390,-/479,70

tto

0 bru

479,7

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AF-01 AVANGARDE AF-03 AVANGARDE AF-04 AVANGARDE AF-05 AVANGARDE AF-06 AVANGARDE AF-07 AVANGARDE AF-08 AVANGARDE AF-09 AVANGARDE AF-10

10

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AG
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

,
0
9
3
etto

AVANGARDE AG-02

cena n

od
Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AG-01 do AG-09

C

lacomat

430,-/ 528,90

D

lacomat

390,-/ 479,70

tto

0 bru

479,7

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AG-01 AVANGARDE AG-03 AVANGARDE AG-04 AVANGARDE AG-05 AVANGARDE AG-06 AVANGARDE AG-07

AVANGARDE AG-08 AVANGARDE AG-09

11

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AH
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

390,etto

AVANGARDE AH-02

cena n
od

tto

0 bru

479,7

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AH-01 do AH-09

C

lacomat

435,-/ 535,05

D

lacomat

390,-/479,70

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AH-01 AVANGARDE AH-03 AVANGARDE AH-04 AVANGARDE AH-05 AVANGARDE AH-06 AVANGARDE AH-07 AVANGARDE AH-08 AVANGARDE AH-09
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sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AI
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AI-02

,
0
0
4

etto

cena n
od

tto

0 bru

492,0

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

Grupa
kolor.

Szklenie

AI-01 do AI-07

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.

C

lacomat

440,-/ 541,20

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

D

lacomat

400,-/ 492,00

Cennik (netto/ brutto)

AVANGARDE AI-01 AVANGARDE AI-03 AVANGARDE AI-04 AVANGARDE AI-05 AVANGARDE AI-06 AVANGARDE AI-07
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sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

AVANGARDE seria AK
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

AVANGARDE AK-02

,
0
0
4

etto

cena n
od

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

AK-01 do AK-09

C

lacomat

445,-/547,35

D

lacomat

400,-/492,00

AVANGARDE AK-01

14

tto

0 bru

492,0

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41
• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

AVANGARDE AK-03 AVANGARDE AK-04 AVANGARDE AK-05 AVANGARDE AK-06 AVANGARDE A K-07 AVANGARDE A K-08 AVANGARDE AK-09

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

MODERN seria MA
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory:

C: akacja, dąb stary, modrzew bielony, modrzew szary

90 100

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

,
0
3
3
etto

cena n

MODERN MA-05

od

tto

0 bru

405,9

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
C

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową: 75,-/ 92,25 (MA-01)
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

Szklenie

MA-01

MA-02 do MA-07

lacomat

330,-/ 405,90

395,-/ 485,85

satin deco

330,-/ 405,90

385,-/ 473,55

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 1

MODERN MA-01

MODERN MA-02

MODERN MA-03

MODERN MA-04

MODERN MA-06

MODERN MA-07
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sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

MODERN seria MB
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory:

C: akacja, dąb stary, modrzew bielony, modrzew szary

90 100

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową: 75,-/ 92,25 (MB-01)
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

MODERN MB-03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
C

warianty ościeżnic

Szklenie

MB-01

MB-02 do MB-05

lacomat

330,-/ 405,90

400,-/ 492,00

satin deco

330,-/ 405,90

390,-/ 479,70

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 1

,
0
3
3

etto

cena n

od

MODERN MB-01

16

MODERN MB-02

MODERN MB-04

MODERN MB-05

tto

0 bru

405,9

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

MODERN seria MC
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory:

C: akacja, dąb stary, modrzew bielony, modrzew szary

90 100

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba lacomat, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową: 75,-/ 92,25 (MC-01)
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

MODERN MC-03

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
C

Szklenie

MC-01

MC-02 do MC-05

lacomat

330,-/ 405,90

410,-/ 504,30

satin deco

330,-/ 405,90

400,-/ 492,00

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 1

330,etto

cena n
od

MODERN MC-01

MODERN MC-02

MODERN MC-04

tto

0 bru

405,9

MODERN MC-05
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drzwi wewnętrzne
PREMIUM

MODERN seria MD
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory:

C: dąb stary/zebrano, akacja/dąb stary, biały mat/akacja, biały mat/dąb stary,
modrzew bielony/modrzew szary, modrzew szary/modrzew bielony

90 100

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „100” i „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową: 75,-/ 92,25
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

MODERN MD-03
biały mat /akacja

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

MD-01 do MD-06

C

330,-/ 405,90

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

,
0
3
3
etto

cena n

tto

0 bru

405,9

MODERN MD-01
dąb stary/ zebrano
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MODERN MD-02
akacja / dąb stary

MODERN MD-04
biały mat / dąb stary

MODERN MD-05

MODERN MD-06

modrzew bielony/modrzew szary modrzew szary/modrzew bielony

sękpol.pl
sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
PREMIUM

BASIC
drzwi
wewnętrzne
DALLAS 3/4

Kategoria BASIC to optymalne połączenie jakości, wyszukanego wzornictwa i ceny.
BASIC to nie produkty zamknięte w wąskich ramach możliwości, to ponad 37 000 kombinacji, tworząc tym samym najbardziej spersonalizowany produkt.

Trzy rodzaje wykończenia powierzchni są odpowiedzią na
różne oczekiwania Klientów: grupa kolorystyczna A - czyli
tradycyjne wzornictwo, grupa kolorystyczna B - to niezwykła
wytrzymałość, a grupa kolorystyczna D - nowoczesny wygląd.

Charakterystyczną cechą tej kategorii są niezawodne i sprawdzone przez tysiące Klientów rozwiązania: stabilna konstrukcja
z MDF i wytrzymałe okucia.

19

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
BASIC

MEDIOLAN
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/brutto)

MEDIOLAN 6/6

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

0/6

2/6

4/6

6/6

260,-/ 319,80 260,-/ 319,80 285,-/ 350,55 285,-/ 350,55
460,-/ 565,80 460,-/ 565,80 490,-/ 602,70 490,-/ 602,70
290,-/ 356,70 290,-/ 356,70 315,-/387,45 315,-/ 387,45
-

22,-/ 27,06

44,-/ 54,12

66,-/81,18

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)

od

MEDIOLAN 0/6
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MEDIOLAN 2/6

MEDIOLAN 4/6

260,-

etto

cena n

tto

0 bru

319,8
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drzwi wewnętrzne
BASIC

MANHATTAN
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/brutto)

MANHATTAN 4/4

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

0/4

1/4

3/4

4/4

260,-/319,80 260,-/319,80 285,-/ 350,55 285,-/ 350,55
460,-/565,80 460,-/565,80 490,-/ 602,70 490,-/ 602,70
290,/356,70 290,/356,70 315,-/ 387,45 315,-/ 387,45
-

24,-/ 29,52

72,-/ 88,56

96,-/ 118,08

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str.46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana rewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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MANHATTAN 0/4

MANHATTAN 1/4

tto
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319,8

MANHATTAN 3/4
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drzwi wewnętrzne
BASIC

MADRYT
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/brutto)

MADRYT 3/3

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

0/3

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę
szklenia: satin macadi
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat lub satin lines

1/3

2/3

3/3

225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95
-

5,-/ 6,15

10,-/ 12,30

15,-/ 18,45

-

15,-/ 18,45

30,-/ 36,90

45,-/ 55,35

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str.46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)

225,-

etto

cena n
od

MADRYT 0/3
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MADRYT 1/3

MADRYT 2/3

tto
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sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
BASIC

CARSON
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/brutto)

210,etto

cena n
od

CARSON 04

tto

0 bru

258,3

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

01 i 02

Szklenie

03

04 i 05

06 i 07

A

Satin deco lub chinchila

210,-/ 258,30 210,-/ 258,30 220,-/ 270,60 300,-/369,00

B

Satin deco lub chinchila

410,-/ 504,30 410,-/ 504,30 420,-/ 516,60 500,-/615,00

D

Satin deco lub chinchila

250,-/ 307,50 250,-/ 307,50 255,-/ 313,65 340,-/418,20

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat lub satin lines

-

16,-/ 19,68

49,-/ 60,27

124,-/152,52

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata
za ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 1

CARSON 01

CARSON 02

CARSON 03

CARSON 05

CARSON 06

CARSON 07

listwa przyszybowa
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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MACADI-3
dostępne szerokości
60

70

80

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

A
B

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange,dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

D

Charakterystyka grup kolorystycznych: str.3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

0/3

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała

1/3

2/3

3/3

225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95

Dopłata za zmianę szklenia:
satin macadi

-

5,-/ 6,15

10,-/ 12,30

15,-/ 18,45

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

-

15,-/ 18,45

30,-/ 36,90

45,-/ 55,35

0/5

1/5

3/5

5/5

MACADI-5

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek
z blokadą lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
B
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
D
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
Dopłata za zmianę szklenia:
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
lacomat
lub satin lines
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
(dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
Cennik (netto/ brutto)
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
Grupa
inne:
Szklenie
kolor.
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
Satin deco, chinchila
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
A
lub kora biała
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str.46-47)
Satin deco, chinchila
B
lub
kora biała
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata
Satin deco, chinchila
za ramiak drewniany
D
lub kora biała
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
lub satin lines
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95
-

5,-/ 6,15

15,-/ 18,45

25,-/ 30,75

0/4

2/2

4/4

6/6

MONAKO
225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95
-

10,-/ 12,30

20,-/24,60

30,-/36,90

0/4

1/4

3/4

4/4

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

KARO
Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)

24

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95
-

5,-/ 6,15

15,-/ 18,45

20,-/24,60

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
BASIC

MACADI-3

,
5
2
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od
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MACADI-5
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MACADI-5 0/5

MACADI-5 1/5

MACADI-5 3/5

MACADI-5 5/5

5
276,7

brutto

MONAKO
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MONAKO 2/2
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MONAKO 6/6

KARO
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drzwi wewnętrzne
BASIC

DENVER
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

DENVER 03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

01

02

03

A

Satin deco lub chinchila

190,-/ 233,70 190,-/ 233,70 205,-/ 252,15

B

Satin deco lub chinchila

385,-/ 473,55 385,-/ 473,55 400,-/ 492,00

D

Satin deco lub chinchila

230,-/ 282,90 230,-/ 282,90 245,-/ 301,35

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

8,-/ 9,84

23,-/ 28,29

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za
ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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drzwi wewnętrzne
BASIC

SAPPORO
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

SAPPORO 4/4

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

0/4

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
satin sapporo
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat lub satin lines

1/4

3/4

4/4

230,-/ 282,90 230,-/ 282,90 245,-/ 301,35 245,-/ 301,35
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 440,-/ 541,20 440,-/ 541,20
260,-/ 319,80 260,-/ 319,80 275,-/ 338,25 275,-/ 338,25
-

5,-/ 6,15

15,-/ 18,45

20,-/ 24,60

-

11,-/ 13,53

33,-/ 40,59

44,-/ 54,12

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
+ dopłata za ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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drzwi wewnętrzne
BASIC

DALLAS
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

DALLAS 4/4

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

199,-/244,77 199,-/244,77 199,-/244,77 209,-/257,07 209,-/257,07

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za
ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
230,-/282,90 230,-/282,90 230,-/282,90 240,-/295,20 240,-/295,20
regulowana drewniana, regulowana exclusive.

349,-/429,27 349,-/429,27 349,-/429,27 359,-/441,57 359,-/441,57

-

8,-/9,84

16,-/19,68

24,-/29,52

32,-/39,36

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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drzwi wewnętrzne
BASIC

BOSTON
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

,
0
9
1
etto

cena n
od

BOSTON 05

tto

0 bru

233,7

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

01

02

03

05

04

06

A

Satin deco lub chinchila 190,-/ 233,70 210,-/ 258,30 190,-/ 233,70 210,-/ 258,30 215,-/ 264,45 2 50,-/ 307,50

B

Satin deco lub chinchila 385,-/ 473,55 405,-/ 498,15 385,-/ 473,55 405,-/ 498,15 410,-/ 504,30 450,-/ 553,50

D

Satin deco lub chinchila 240,-/ 295,20 260,-/ 319,80 240,-/ 295,20 260,-/ 319,80 260,-/ 319,80 300,-/ 369,00
Dopłata za zmianę
szklenia: lacomat
lub satin lines

-

-

14,-/ 17,22

28,-/ 34,44

36,-/ 44,28

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.

72,-/ 88,56

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 1

BOSTON 01

BOSTON 02

BOSTON 03

BOSTON 04

BOSTON 06

listwa przyszybowa
wzór 2
(kolor: dąb bielony)
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LIMA
dostępne szerokości
60

70

80

90 100

Cennik (netto/ brutto)

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Grupa
kolor.
A

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange,dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

0/3

1/1

2/2

3/3

220,-/ 270,60 210,-/ 258,30 220,-/ 270,60 220,-/ 270,60
420,-/ 516,60 410,-/ 504,30 420,-/ 516,60 420,-/ 516,60
250,-/ 307,50 240,-/ 295,20 250,-/ 307,50 250,-/ 307,50
-

7,-/ 8,61

14,-/ 17,22

21,/ 25,83

0/3

1/3

2/3

3/3

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

SOFIA

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek
z blokadą lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

A

Satin deco, chinchila
lub kora biała

260,-/ 319,80 260,-/ 319,80 285,-/ 350,55 285,-/ 350,55

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
Satin deco, chinchila
460,-/ 565,80 460,-/ 565,80 490,-/ 602,70 490,-/ 602,70
B
lub kora biała
nietypowa szerokość:
Satin deco, chinchila
290,-/ 356,70 290,-/ 356,70 315,-/ 387,45 315,-/ 387,45
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
D
lub kora biała
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
Dopłata za zmianę szklenia:
35,-/ 43,05
70,-/ 86,10
lacomat
105,-/ 129,15
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
lub satin lines
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
(dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
Cennik (netto/ brutto)
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
Grupa
inne:
3/3
2/3
0/3
1/3
Szklenie
kolor.
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
Satin deco, chinchila
225,-/ 276,75 225,-/ 276,75 235,-/ 289,05 235,-/ 289,05
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
A
lub kora biała
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str.46-47)
Satin deco, chinchila
420,-/ 516,60 420,-/ 516,60 430,-/ 528,90 430,-/ 528,90
B
lub kora biała
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata
Satin deco, chinchila
255,-/ 313,65 255,-/ 313,65 265,-/ 325,95 265,-/ 325,95
za ramiak drewniany
D
lub kora biała
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
Dopłata za zmianę szklenia:
10,-/ 12,30
15,-/ 18,45
lacomat
25,-/ 30,75
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
lub satin lines
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

SYDNEY

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

GEMINI
Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

A

Satin deco lub chinchila

250,-/ 307,50 250,-/ 307,50 280,-/ 344,40 300,-/ 369,00

Satin deco lub chinchila

450,-/ 553,50 450,-/ 553,50 480,-/ 590,40 500,-/ 615,00

Satin deco lub chinchila

290,-/ 356,70 290,-/ 356,70 320,-/ 393,60 340,-/ 418,20

B

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)

30

D

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

01

-

02

28,-/ 34,44

03

81,-/ 99,63

04

109,-/ 134,07

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
BASIC
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drzwi wewnętrzne
BASIC

LYON
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

LYON 03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

01

02

04

03

280,-/ 344,40 280,-/ 344,40 290,-/ 356,70 300,-/ 369,00

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata
za ramiak drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
310,-/ 381,30 310,-/ 381,30 320,-/ 393,60 330,-/ 405,90

480,-/ 590,40 480,-/ 590,40 490,-/ 602,70 500,-/ 615,00

-

32,-/ 39,36

70,-/ 86,10

100,-/ 123,00

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
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drzwi wewnętrzne
BASIC

OXFORD
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

OXFORD 03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
A
B
D

Szklenie
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Satin deco, chinchila
lub kora biała
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

01

02

04

03

280,-/ 344,40 280,-/ 344,40 290,-/ 356,70 300,-/ 369,00
480,-/ 590,40 480,-/ 590,40 490,-/ 602,70 500,-/ 615,00
310,-/ 381,30
-

310,-/ 381,30 320,-/ 393,60 330,-/ 405,90
44,-/ 54,12

74,-/ 91,02

110,-/ 135,30

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
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VIGO
dostępne szerokości
60

70

80

90 100

Cennik (netto/ brutto)

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange,dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Grupa
kolor.

Szklenie

A

Satin deco lub chinchila

250,-/ 307,50 250,-/ 307,50 280,-/ 344,40

B

Satin deco lub chinchila

460,-/ 565,80 460,-/ 565,80 490,-/ 602,70

D

Satin deco lub chinchila

280,-/ 344,40
280,-/ 344,40 310,-/ 381,30

01

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

02

03

24,-/ 29,52

81,-/ 99,63

02

03

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

WENECJA

wyposażenie

• szyba satin deco, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek
z blokadą lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

A

Satin deco lub chinchila

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
Satin deco lub chinchila
B
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
Satin deco lub chinchila
D
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
Dopłata za zmianę szklenia:
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
lacomat
lub satin lines
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy
kolorystycznej B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
Cennik (netto/ brutto)
• tuleje wentylacyjne metalowe, w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
Grupa
inne:
Szklenie
kolor.
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
Satin deco lub chinchila
A
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
Satin deco lub chinchila
B
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata
Satin deco lub chinchila
za ramiak drewniany
D
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
lub satin lines
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

01

240,-/ 295,20 240,-/ 295,20 260,-/ 319,80
440,-/ 541,20 440,-/ 541,20 460,-/ 565,80
270,-/ 332,10 270,-/ 332,10 290,-/ 356,70
-

26,-/ 31,98

50,-/ 61,50

01

02

03

TOKIO

250,-/ 307,50 250,-/ 307,50 280,-/ 344,40
460,-/ 565,80 460,-/ 565,80 490,-/ 602,70
280,-/ 344,40 280,-/ 344,40 310,-/ 381,30
-

20,-/ 24,60

55,-/ 67,65

01

02

03

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

DELI
Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

listwa przyszybowa
wzór 3

34

Szklenie

A

Satin deco lub chinchila

250,-/ 307,50 250,-/ 307,50 280,-/ 344,40

B

Satin deco lub chinchila

460,-/ 565,80 460,-/ 565,80 490,-/ 602,70

Satin deco lub chinchila

280,-/ 344,40 280,-/ 344,40 310,-/ 381,30

D

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

-

20,-/ 24,60

80,-/ 98,40
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drzwi wewnętrzne
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VIGO

,
0
5
2
etto

cena n
od

VIGO 01

VIGO 02

VIGO 03

tto

0 bru

307,5

WENECJA

,
0
4
2
etto

cena n
od

WENECJA 01

WENECJA 02

0
295,2

WENECJA 03

brutto

TOKIO

250,etto

cena n
od

TOKIO 01

TOKIO 02

tto

0 bru

307,5

TOKIO 03

DELI

250,etto

cena n
od

DELI 01

DELI 02

tto

0 bru

307,5

DELI 03

35

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
BASIC

ANATOLIA
dostępne szerokości
60

70

80

dostępne kolory

B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa

90 100

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą
• maksymalna szerokość całkowita skrzydła: 944 mm

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba kora biała, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)
nietypowa szerokość:

ANATOLIA 03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

B

Kora biała lub chinchila

01

02

03

04

335,-/ 412,05 430,-/ 528,90 460,-/ 565,80 530,-/ 651,90

Dopłata za zmianę szklenia:
satin deco

-

6,-/ 7,38

42,-/ 51,66

65,-/ 79,95

Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat
lub satin lines

-

14,-/ 17,22

99,-/ 121,77

153,-/ 188,19

• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową (pełne): 200,-/ 246,00
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45)
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
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drzwi wewnętrzne
BASIC

STANDARD
dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

dostępne szerokości
60

70

80

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba kora biała, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

STANDARD 03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

A

Kora biała lub chinchila

127,-/ 156,21

B

Kora biała lub chinchila

310,-/ 381,30 400,-/ 492,00 435,-/ 535,05 490,-/602,70

C

-

D

Dopłata
za zmianę
szklenia:
Kora biała
lub
chinchila
satin
deco
Dopłata za zmianę szklenia:
satin deco
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat lub satin lines

01

02

04

03

205,-/ 252,15 235,-/ 289,05 295,-/362,85

290,-/356,70

-

-

-

164,-/ 201,72 230,-/ 282,90 265,-/ 325,95 330,-/405,90
-

6,-/ 7,38

42,-/ 51,66

65,-/79,95

-

14,-/ 17,22

99,-/ 121,77

153,-/188,19

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B, C i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• wypełnienie płytą wiórową (01): 75,-/92,25
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa
wzór 3

127,etto

cena n
od

STANDARD 01

STANDARD 02

o

1 brutt

156,2

STANDARD 04
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drzwi wewnętrzne
BASIC

CLASIC
dostępne kolory

dostępne szerokości
60

70

80

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• szyba kora biała, gr. 4mm
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową)
• zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

CLASIC03

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Szklenie

A

Kora biała lub chinchila

200,-/ 246,00 185,-/ 227,55 215,-/264,45

B

Kora biała lub chinchila

405,-/ 498,15 390,-/ 479,70 420,-/516,60

D

Kora biała lub chinchila

230,-/ 282,90 220,-/ 270,60 245,-/301,35

Dopłata za zmianę szklenia:
satin deco
Dopłata za zmianę szklenia:
lacomat lub satin lines

01

02

03

-

12,-/ 14,76

43,-/52,89

-

28,-/ 34,44

100,-/123,00

• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
• skrzydło „110”: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna (dotyczy grupy koloryst. B i D)
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/43,05
• kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej: 200,-/246,00
• tuleje wentylacyjne z tworzywa (kpl): 15,-/ 18,45
• tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/24,60
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• skrzydło bezfelcowe do systemu przesuwnego: 45,-/ 55,35 (str. 46-47)
• drzwi dwuskrzydłowe: 2x cena skrzydła + 70,-/ 86,10 (str. 45) + dopłata za ramiak
drewniany
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

listwa przyszybowa listwa przyszybowa
wzór 1
wzór 2
(kolor: dąb bielony)

od

CLASIC 01
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CLASIC 02

185,etto

cena n

tto

5 bru

227,5
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drzwi wewnętrzne
BASIC

drzwi
wzmocnione
MODERN wzmocnione MW -D01

Projektując produkty tej kategorii, postawiliśmy na stabilność

i bezpieczeństwo. Podwójna solidna konstrukcja drewniana
zapewnia trwałość na lata.
Możliwość zastosowania wielopunktowego zamka listwowego,
wizjera, progów daje wiele możliwości zastosowań.
Drzwi wzmocnione to wytrzymałość i różnorodność kolorystyczna.

39

sękpol.pl

drzwi wewnętrzne
wzmocnione

STANDARD wzmocnione
dostępne szerokości
80

dostępne kolory

90

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

255,-

etto
cena n
od

tto

5 bru

313,6

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange,dąb złoty, jabłoń
ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: płyta wiórowa
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• zamek wpuszczany 50x72 na wkładkę
• zamek zasuwkowy górny na wkładkę
• zawiasy czopowe wkręcane wzmocnione, 3szt

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

pełne

A

255,-/ 313,65

B

450,-/ 553,50

D

290,-/ 356,70

STANDARD wzmocnione

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
inne:
• wielopunktowy zamek listwowy: 240,-/ 295,20
• wizjer: 20,-/ 24,60
• próg drewniany surowy z uszczelką: 45,-/ 55,35
• próg aluminiowy z uszczelką: 69,-/ 84,87
• uszczelka opadająca: 160,-/ 196,80
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana drewniana,
regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

ANATOLIA wzmocnione
dostępne szerokości
80

dostępne kolory

90

B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa

• inne rozmiary dostępne za dopłatą
• maksymalna szerokość całkowita skrzydła: 944mm

konstrukcja

550,etto

cena n

0
676,5

brutto

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

pełne

B

550,-/ 676,50

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• ramiak drewniany
• wypełnienie: płyta wiórowa
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• zamek wpuszczany 50x72 na wkładkę
• zamek zasuwkowy górny na wkładkę
• zawiasy czopowe wkręcane wzmocnione, 3szt

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
inne:
• wielopunktowy zamek listwowy: 240,-/ 295,20
• wizjer: 20,-/ 24,60
• próg drewniany surowy z uszczelką: 45,-/ 55,35
• próg aluminiowy z uszczelką: 69,-/ 84,87
• uszczelka opadająca: 160,-/ 196,80
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: regulowana drewniana.

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

ANATOLIA wzmocnione
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drzwi wewnętrzne
wzmocnione

MODERN wzmocnione
dostępne kolory

dostępne szerokości

C: akacja, dąb stary, modrzew bielony, modrzew szary

90

80

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: płyta wiórowa
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• zamek wpuszczany 50x72 na wkładkę
• zamek zasuwkowy górny na wkładkę
• zawiasy czopowe wkręcane wzmocnione, 3szt

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
inne:
• wielopunktowy zamek listwowy: 240,-/ 295,20
• wizjer: 20,-/ 24,60
• próg drewniany surowy z uszczelką: 45,-/ 55,35
• próg aluminiowy z uszczelką: 69,-/ 84,87
• uszczelka opadająca: 160,-/ 196,80
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana drewniana,
regulowana exclusive.

MODERN wzmocnione MW -A01

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

MW-A01 do MW-E01

C

435,-/ 535,05

Akcesoria:

próg drewniany
surowy

wizjer

próg aluminiowy

,
5
3
4
etto

cena n

tto

5 bru

535,0

MODERN wzmocnione
MW -B01

MODERN wzmocnione
MW-C01

MODERN wzmocnione
MW-D01

MODERN wzmocnione
MW-E01
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drzwi wewnętrzne
wzmocnione

VEGAS wzmocnione
dostępne szerokości
90

80

dostępne kolory

B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, ślIwa
Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: płyta wiórowa
• powierzchnia z płyty MDF o grubości 6mm

wyposażenie

• zamek wpuszczany 50x72 na wkładkę
• zamek zasuwkowy górny na wkładkę
• zawiasy czopowe wkręcane wzmocnione, 3szt

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość:
• różnica do 5mm: 35,-/ 43,05
• różnica powyżej 5mm: 65,-/ 79,95
nietypowa wysokość:
• krótsze do 60mm: 30,-/ 36,90
• krótsze powyżej 60mm: 45,-/ 55,35
• dłuższe do 15mm: 30,-/ 36,90
inne:
• wielopunktowy zamek listwowy: 240,-/ 295,20
• wizjer: 20,-/ 24,60
• próg drewniany surowy z uszczelką: 45,-/ 55,35
• próg aluminiowy z uszczelką: 69,-/ 84,87
• uszczelka opadająca: 160,-/ 196,80
• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35
• wzmocnienie pod samozamykacz: 35,-/ 43,05
• skrzydło drzwiowe dwukolorowe: 50%
• skrzydło drzwiowe z felcem o głębokości 20mm: 67,-/82,41

warianty ościeżnic
VEGAS wzmocnione VW-01

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: regulowana drewniana.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.
B

VW-01 do VW-05
590,-/ 725,70

Akcesoria:

próg drewniany
surowy

próg aluminiowy

wizjer

,
0
9
5
etto

cena n

tto

0 bru

725,7

VEGAS wzmocnione VW-02 VEGAS wzmocnione VW-03
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VEGAS wzmocnione VW-04 VEGAS wzmocnione VW-05
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drzwi wewnętrzne
wzmocnione techniczne

• wejściowe • akustyczne • przeciwpożarowe • dymoszczelne

DRZWI TECHNICZNE
dostępne kolory

dostępne szerokości
90

80

• inne rozmiary dostępne za dopłatą.
Maks. szer. zewnętrzna ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych: 1211 mm.
Maks. szer. zewnętrzna ościeżnicy drzwi dwuskrzydłowych: 2111 mm.

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna,
olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie
Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

Drzwi Techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe. W wersji jednoskrzydłowej zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie 32dB, a w wersji dwuskrzydłowej 27dB.
Grubość skrzydła EI30 wynosi 50mm, grubość skrzydła EI60 wynosi 60mm.
Drzwi Techniczne mogą być zamontowane w ścianach murowanych (grubość min. 115mm), betonowych lub
żelbetonowych (grubość min. 100mm), z betonu komórkowego (grubość min. 150mm dla EI30 i 175mm dla
EI60) lub z płyt gipsowo-kartonowych o odporności ogniowej odpowiednio EI30 lub EI60 (grubość min.
100mm)
Montaż Drzwi Technicznych różni się w zależności od rodzaju ściany.
Ściany murowane, betonowe, żelbetonowe, z betonu komórkowego:
ościeżnicę Drzwi Technicznych należy przymocować do ściany za pomocą śrub z tulejami rozprężnymi
o średnicy minimum Ø8mm x 120mm, w odstępach nie większych niż 565mm.
Ściany z płyty gipsowo-kartonowej: ościeżnicę Drzwi Technicznych należy przymocować do konstrukcji
ściany za pomocą stalowych wkrętów.
Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą drzwiową może zostać wypełniona pianą montażową ognioochronną lub wełną mineralną o gęstości min. 80kg/m3 oraz dodatkowo zabezpieczona pianą montażową
przeciwpożarową lub zaprawą murarską.

konstrukcja

Skrzydło drzwiowe:
• trójwarstwowa płyta wiórowa o odporności ogniowej bez ramiaka, z doklejoną po obwodzie
drewnianą listwą
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm
Ościeżnica drzwiowa:
• drewniana stała 54mm x 90mm

wyposażenie

Skrzydło drzwiowe:
• zamek wpuszczany 55x72 na wkładkę
• zawiasy czopowe, 3szt lub 4szt
• uszczelka pęczniejąca
(w drzwiach przeciwpożarowych)
• uszczelka pęczniejąco-dymoszczelna
(w drzwiach przeciwpożarowych dymoszczelnych)
• uszczelka opadająca

Drzwi techniczne

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

wejściowe
32dB

EI30 ppoż.
1-skrzydłowe
32dB

EI30 ppoż.
2-skrzydłowe
27dB

A

1106,-/ 1360,38

1177,-/ 1447,71

2445,-/ 3007,35

B

1325,-/ 1629,75

1396,-/ 1717,08

C

1207,-/ 1484,61

1278,-/ 1571,94

D

1116,-/ 1372,68

1187,-/ 1460,01

2465,-/ 3031,95

EI60 ppoż.
1-skrzydłowe
32dB

jednoskrzydłowe
dwuskrzydłowe

EI60 ppoż.
2-skrzydłowe
27dB

1221,-/1501,83

2533,-/3115,59

1950,-/2398,50

3300,-/4059,00 2100,-/2583,00 3600,-/4428,00

2883,-/ 3546,09

1440,-/ 1771,20

2971,-/3654,33

2170,-/2669,10

3750,-/4612,50 2320,-/2853,60 4040,-/4969,20

2647,-/ 3255,81

1322,-/1626,06 2735,-/3364,05 2050,-/2521,50

3510,-/4317,30

2210,-/2718,30

3810,-/4686,30

1965,-/2416,95

3325,-/4089,75

2115,-/2601,45

3625,-/4458,75

1231,-/1514,13

2553,-/ 3140,19

Tabela wymiarów dla typowych rozmiarów drzwi technicznych
szer

Ościeżnica drzwiowa:
• zaczep
• zawiasy czopowe, 3szt lub 4szt
• uszczelka akustyczna
• zestaw montażowy

szer. zewn.
ościeżnicy
[mm]

wys. zewn.
ościeżnicy
[mm]

sugerowany wymiar
otworu montażowego
[mm] (szer x wys)

80

801

2020

911

2075

930 x 2085

90

901

2020

1011

2075

1030 x 2085

100

1001

2020

1111

2075

1130 x 2085

110

1101

2020

1211

2075

1230 x 2085

120

1201

2020

1311

2075

1330 x 2085

130

1301

2020

1411

2075

1430 x 2085

140

1401

2020

1511

2075

1530 x 2085

150

1501

2020

1611

2075

1630 x 2085

160

1601

2020

1711

2075

1730 x 2085

170

1701

2020

1811

2075

1830 x 2085

180

1801

2020

1911

2075

1930 x 2085

190

1901

2020

2011

2075

2030 x 2085

200

2001

2020

2111

2075

2130 x 2085

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

1106,-

nietypowa szerokość:
tto
• różnica do 5mm: 70,-/86,10
na ne
e
c
• różnica powyżej 5mm: 100,-/ 123,00
• szerokość „100”: +40%
tto
• szerokość „110”: +60%
od 360,38 bru
nietypowa wysokość:
1
• dłuższe do 15mm: 50,-/61,50
• dłuższe powyżej 15mm: wycena indywidualna
inne:
• zamek górny na wkładkę: 50,-/ 61,50
• wizjer: 40,-/ 49,20
• kratka wentylacyjna ppoż: 660,-/ 811,80
• samozamykacz: 300,-/ 369,00 (niezbędny do drzwi przeciwpożarowych)
• zmiana położenia zamka i zaczepu: 90,-/ 110,70
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drzwi
skrojone
na miarę
SAPPORO 3/4 skośne

Każdy dom jest dla nas wyjątkowy, dlatego nie musisz
ograniczać się do standardowych rozwiązań.
Puść wodze fantazji, a my dostosujemy się do Ciebie
wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie.
Zaufaj naszym ekspertom i dostosuj do swoich potrzeb niemal
każdy produkt z naszej oferty.
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DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Drzwi dwuskrzydłowe produkowane są w formie przylgowej w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, w różnych kombinacjach szerokości (symetryczne
i asymetryczne) na dowolny wymiar, zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.
Istnieje możliwość wykonania nietypowych przeszkleń, dostosowanych do
niestandardowego rozmiaru skrzydła biernego (wycena indywidualna).

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie

• kontrygle
• zaczep w skrzydle biernym
• zamek wpuszczany 50x72 na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą
lub na wkładkę patentową) w skrzydle czynnym
• zawiasy czopowe wkręcane, po 2szt (3szt w skrzydle „90” i „100”)

warianty ościeżnic

Cennik (netto/ brutto)

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS,
• Cena skrzydła czynnego + cena skrzydła biernego + 70,-/ 86,10
regulowana DIN, regulowana drewniana,
• Jeżeli w standardowej ofercie skrzydło posiada konstrukcję z MDF, do każdego
skrzydła drzwi dwuskrzydłowych należy doliczyć dopłatę za ramiak drewniany: 23,-/ 28,29. regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

Opcje za dopłatą zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.

prawe dwuskrzydłowe

lewe dwuskrzydłowe

skrzydło bierne

skrzydło bierne

skrzydło czynne

kontrygiel

skrzydło czynne

zaczep w skrzydle
biernym

DRZWI SKOŚNE

Foto str. 44

Drzwi skośne produkowane są w wybranych modelach i kolorach, w zależności od wymiarów otworu w ścianie.
Istnieje możliwość wykonania nietypowych przeszkleń,
dostosowanych do niestandardowego rozmiaru drzwi
skośnych. Wyposażenie i opcje za dopłatą zgodnie z ofertą
danego modelu drzwi.

konstrukcja

• ramiak drewniany lub z MDF
(zgodnie z ofertą danego modelu drzwi)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard
• regulowana drewniana.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.

Wycena indywidualna.

DRZWI z okienkiem podawczym
dostępne szerokości
60

70

80

90 100 • inne rozmiary dostępne
za dopłatą

dostępne kolory rolet

biały, beżowy, srebrny, grafitowy, dąb złoty, orzech, czarny
Drzwi z okienkiem podawczym produkowane są w formie przylgowej, w dowolnym z oferowanych kolorów. Skrzydło wypełnione płytą wiórową, z okienkiem podawczym i półką na dowolny
wymiar, zasuwane roletą z PCV zamykaną na zasuwki.

konstrukcja:

• ramiak drewniany lub z MDF (zgodnie z ofertą danego modelu
drzwi)
• wypełnienie: płyta wiórowa
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

warianty ościeżnic
Wycena indywidualna.

• stała: drewniana, MDF standard, MDF owalna, MDF slant
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS, regulowana DIN,
regulowana drewniana, regulowana exclusive.
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
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DRZWI PRZESUWNE system naścienny
dostępne szerokości
60

70

80

90 100 • inne rozmiary dostępne za dopłatą - wycena indywidualna.
Maksymalna szer. całkowita skrzydła 1244 mm

Drzwi przesuwne produkowane są w formie bezprzylgowej
w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, na dowolny
wymiar, zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.
Skrzydło przesuwne standardowo wyposażone jest w uchwyt
PCV w kolorze skrzydła oraz przefrezowanie dolne do montażu ogranicznika dla stabilizacji drzwi w pionie.

Komplet drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
w systemie naściennym zawiera:
•
•
•
•
•

skrzydło drzwiowe z uchwytem
mechanizm przesuwu
profil stabilizujący
listwa dystansowa pod mechanizm przesuwu
listwa maskująca na mechanizm przesuwu z dwoma
uchwytami stalowymi lub karnisz na mechanizm przesuwu
• belka odbojowa
• ościeżnica typu tunel

Komplet drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych
w systemie naściennym zawiera:

Gr. kolor.
B

Gr. kolor.
AiD

Cennik (netto/ brutto)
skrzydło drzwiowe
z uchwytem PCV

•
•
•
•
•
•

2 x skrzydło drzwiowe z uchwytem
2 x mechanizm przesuwu
2 x profil stabilizujący
1 x łącznik mechanizmów
2 x listwa dystansowa pod mechanizm przesuwu
2 x listwa maskująca na mechanizm przesuwu z dwoma uchwytami stalowymi lub 2 x karnisz na mechanizm przesuwu
• ościeżnica typu tunel

Gr. kolor.
C

cena wybranego modelu +45,-/55,35

zamek hakowy z dwoma
uchwytami okrągłymi na klucz,
z blokadą lub na wkładkę
mechanizm przesuwu jednoskrzydłowy łożyskowany

150,-/184,50

-

-

-

190,-/233,70

-

-

-

profil stabilizujący

25,-/30,75

-

-

-

łącznik mechanizmów
(dot. drzwi dwuskrzydłowych)

15,-/18,45

-

-

-

listwa dystansowa pod
mechanizm przesuwu

22,-/27,06
(surowa)

29,-/35,67 44,-/54,12

konstrukcja

• ramiak drewniany lub z MDF (zgodnie z ofertą danego
modelu drzwi)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

warianty ościeżnic

• stała: drewniana typu tunel, MDF standard typu tunel,
MDF owalna typu tunel, MDF slant typu tunel
• regulowana: zabudowa ościeżnicy stalowej ZOS typu
tunel, regulowana DIN typu tunel, regulowana drewniana
typu tunel, regulowana exclusive typu tunel.

35,-/43,05

listwa maskująca na
mechanizm przesuwu
uchwyt stalowy do montażu
listwy maskującej (szt.)
karnisz na mechanizm
przesuwu

15,-/18,45

-

-

-

-

85,-/104,55

-

99,-/121,77

belka odbojowa

-

80,-/98,40 105,-/129,15 90,-/110,70

35,-/43,05 55,-/67,65 45,-/55,35

-

Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
Cennik uchwytów (netto/ brutto)
Uchwyty ze stali nierdzewnej (kpl.)
typ
01 / 02 / 03
06 / 07
cena
40,-/49,20
60,-/ 73,80

Opcje za dopłatą zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.

uchwyty (kpl.) MAX 04
lub MAX05
80,-/ 98,40

Akcesoria:

profil stabilizujący listwa dystansowa listwa maskująca

uchwyt stalowy

06
01
02
uchwyty

03

04

05

07
karnisz

skrzydło przesuwne lewe

46

belka odbojowa

belka odbojowa

skrzydło przesuwne prawe
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DRZWI PRZESUWNE system chowany w ścianę
dostępne szerokości
60

70

80

90 100 • inne rozmiary dostępne za dopłatą - wycena indywidualna.
Maksymalna szer. całkowita skrzydła 1244 mm.

Drzwi przesuwne produkowane są w formie bezprzylgowej
w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, na dowolny
wymiar, zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.
Skrzydło przesuwne standardowo wyposażone jest w uchwyt
PCV w kolorze skrzydła oraz przefrezowanie dolne do montażu ogranicznika dla stabilizacji drzwi w pionie.
System przesuwny chowany w ścianę przystosowany jest
do ściany o grubości 125mm.

Komplet drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych
w systemie chowanym w ścianę zawiera:

• skrzydło drzwiowe z uchwytem
• kaseta jednoskrzydłowa
• profil stabilizujący
• zabudowa kasety jednoskrzydłowej
• trzy szczotki uszczelniające

Komplet drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych
w systemie chowanym w ścianę zawiera:
•
•
•
•
•

2 x skrzydło drzwiowe z uchwytem
kaseta dwuskrzydłowa
2 x profil stabilizujący
zabudowa kasety dwuskrzydłowej
sześć szczotek uszczelniających

konstrukcja

• ramiak drewniany lub z MDF (zgodnie z ofertą danego
modelu drzwi)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

Gr. kolor.
AiD

Gr. kolor.
C

-

-

150,-/184,50

-

-

kaseta jednoskrzydłowa

720,-/885,60

-

-

kaseta dwuskrzydłowa

1440,-/1771,20

-

-

szerokość skrzydła
drzwiowego [mm]

profil stabilizujący

25,-/30,75

-

-

Cennik (netto/ brutto)
skrzydło drzwiowe
z uchwytem PCV

cena wybranego
modelu +45,-/55,35

zamek hakowy z dwoma
uchwytami okrągłymi na klucz,
z blokadą lub na wkładkę

zabudowa kasety
jednoskrzydłowej
zabudowa kasety
dwuskrzydłowej
szczotka uszczelniająca
B (szt.)
210 cm, brązowa lub szara

A

-

330,-/405,90 360,/442,80

-

125
430,-/528,90 460,-/565,80

C
40,-/49,20

-

Cennik uchwytów (netto/ brutto)
Uchwyty ze stali nierdzewnej (kpl.)
typ
01 / 02 / 03
06 / 07
cena
40,-/49,20
60,-/ 73,80

warianty ościeżnic
• zabudowa kasety.

Tabela wymiarów

-

80,-/ 98,40

644

1280

640

640

597

744

1480

740

740

697

844

1680

840

840

797

944

1880

940

940

897

1044

2080

1040

1040

997

644 + 644

2460

2 x 640

1280

1260
1460

744 + 744

2860

2 x 740

1480

3260

2 x 840

1680

1660

944 + 944

3660

2 x 940

1880

1860

1044 + 1044

4060

2 x 1040

2080

2060

125

A

2115

2030

Akcesoria:

B [mm] szer.
kasety
schowanej
w ścianie

844 + 844

uchwyty (kpl.) MAX 04
lub MAX05

Opcje za dopłatą zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.

D [mm] szer.
C [mm] szer.
w świetle
w świetle
przed montażem po montażu
zabudowy
kasety
zabudowy kasety

A [mm] szer.
całego systemu

C

B

06
01
profil stabilizujący

04

05

07

uchwyty

A
C

521

B

B

C
A

D

A
B

5

125

2115

szczotki
uszczelniające

03

2030

element zabudowy
kasety

02

C

47

sękpol.pl

drzwi skrojone na miarę

DRZWI INVISIBLE
dostępne szerokości
60

70

80

90

Dostępne kolory:

PAINT-ME: folia do samodzielnego pomalowania
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Drzwi INVISIBLE produkowane są w wersji bezprzylgowej, wykończone folią PAINT-ME przystosowaną do malowania farbami ściennymi.
Pozwala to na wykończenie skrzydła drzwiowego tą samą farbą, którą pomalowana
jest ściana. Skrzydła drzwiowe mogą również zostać wykończone dowolnym kolorem z grup kolorystycznych C i D. Skrzydło INVISIBLE standardowo wyposażone
jest w trzy zawiasy wpuszczane i zamek magnetyczny na klucz (możliwość zmiany
na zamek z blokadą lub na wkładkę patentową).

konstrukcja skrzydła drzwiowego

• ramiak z MDF (ramiak drewniany dostępny na dopłatą)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

wyposażenie
Opcje za dopłatą:

Skrzydło drzwiowe:
• ramiak drewniany: 23,-/ 28,29
• nietypowa szerokość: 65,-/ 79,95
• nietypowa wysokość:
• krótsze: 45,-/ 55,35
• dłuższe: wycena indywidualna
wentylacja:
• podcięcie wentylacyjne: 20,-/ 24,60
• kratka wentylacyjna z tworzywa: 35,-/ 43,05
• kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej: 200,-/ 246,00
• tuleje wentylacyjne metalowe,
w kolorze nikiel lub brąz (szt): 20,-/ 24,60

Ościeżnica aluminiowa:
• nietypowa szerokość: 30%
• nietypowa wysokość: 30%
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/55,35
• dodatkowy zawias: 155,-/190,65

inne:

• zmiana położenia zamka: 45,-/ 55,35

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Pełne - otwierane Pełne - otwierane
na zewnątrz 180o do wewnątrz 90o

Paint-me

349,-/ 429,27

409,-/ 503,07

C

445,-/ 547,35

505,-/ 621,15

D

349,-/ 429,27

409,-/ 503,07

ościeżnica
aluminiowa

839,-/ 1031,97

839,-/ 1031,97

48

Kierunki otwierania drzwi 180o na zewnątrz

Tabela wymiarów drzwi INVISIBLE
rozmiar
60

szer.
szer. światła
szer.
otworu szer. zew. przejścia Sp [mm]
skrzydła budowla- ościeżnicy
Sd [mm]
nego
Sz [mm]
So [mm]
644

748

738

653

620

70

744

848

838

753

720

80

844

948

938

853

820

90

944

1048

1038

953

920

Kierunki otwierania drzwi 90o do wewnątrz

wys.
wys.
wys.
wys.
otworu
zew.
światła
ilość
skrzydła budowlaościeżnicy
przejścia
zawiasów
Hd [mm]
nego
Hz [mm] Hp [mm]
Ho [mm]
2020

2069

2062

2020

3

2030

2079

2072

2030

3

Drzwi otwierane
na zewnątrz 180o

Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej

Skrzydło drzwiowe:
• zawiasy niewidoczne, 3 szt.
• zamek magnetyczny
Ościeżnica aluminiowa:
• zawiasy niewidoczne, 3 szt.
• zaczep
• uszczelka
• zestaw montażowy
• podkład akrylowy

Drzwi otwierane
do wewnątrz 90o

Montaż w ścianie murowanej

Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej

Montaż w ścianie murowanej
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DRZWI SKŁADANE
dostępne szerokości
60

70

80

90 100 • inne rozmiary dostępne za dopłatą
- wycena indywidualna

Drzwi składane produkowane są w formie bezprzylgowej w wersji gładkiej pełnej
na dowolny wymiar, zgodnie z ofertą danego modelu drzwi (MODERN lub STANDARD). Obie połówki połączone są za pomocą trzech zawiasów.
Drzwi połączone są z podłogą za pomocą stabilizatora, montowanego do podłogi.
Mechanizm montowany jest w elemencie krótkim ościeżnicy drewnianej.

Komplet drzwi składanych zawiera:
• dwa skrzydła drzwiowe pełne
• uchwyt
• zawiasy nawierzchniowe

• mechanizm
• ościeżnica drewniana

konstrukcja

• ramiak drewniany lub z MDF (zgodnie z ofertą danego modelu drzwi)
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

warianty ościeżnic

• stała drewniana
• regulowana drewniana
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
Rodzaje uchwytów: str. 62.

Cennik (netto/ brutto)

• (Cena skrzydła pełnego x 2) + 50,-/ 61,50
• mechanizm do drzwi składanych, łożyskowany: 120,-/ 147,60
• zawiasy wpuszczane: 160,-/ 196,80
Cennik uchwytów (netto/ brutto)
Uchwyty ze stali nierdzewnej (kpl.)
typ
01 / 02 / 03
06 / 07
cena
40,-/49,20
60,-/ 73,80

uchwyty (kpl.) MAX 04
lub MAX05
80,-/ 98,40

drzwi składane
prawe

drzwi składane
lewe

zawias
nawierzchniowy

zawias
wpuszczany

DRZWI WAHADŁOWE
dostępne szerokości
60

70

80

90 100 • inne rozmiary dostępne za dopłatą
- wycena indywidualna

Drzwi wahadłowe produkowane są w formie bezprzylgowej w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, na dowolny wymiar, zgodnie z ofertą danego modelu
drzwi, zarówno w formie jednoskrzydłowej jak i dwuskrzydłowej.
Drzwi wahadłowe standardowo wyposażone są w dwa zawiasy.

konstrukcja

• ramiak drewniany
• wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
• powierzchnia z płyty HDF o grubości 3mm

warianty ościeżnic

• stała: drewniana, MDF standard
• regulowana drewniana, regulowana exclusive prosta
Więcej informacji na temat ościeżnic: str. 50-57.
Rodzaje uchwytów: str. 62.

Cennik (netto/ brutto)
•
•
•
•
•

wahadłowe jednoskrzydłowe: Cena skrzydła drzwiowego + 190,-/ 233,70
wahadłowe dwuskrzydłowe: (Cena skrzydła drzwiowego + 190,-/ 233,70) x 2
dodatkowy zawias: 85,-/ 98,40
wzmocnienie dwustronne blachą ze stali nierdzewnej o wys. do 30cm: 300,-/ 369,00
jeżeli w standardowej ofercie skrzydło posiada konstrukcję z MDF
należy doliczyć dopłatę za ramiak drewniany: 23,- /28,29
• bulaj stalowy z szybą lacomat lub przezroczystą: 340,-/ 418,20
(dotyczy skrzydła wypełnionego płytą wiórową)
Opcje za dopłatą zgodnie z ofertą danego modelu drzwi.

zawias do drzwi
wahadłowych

bulaj

Cennik uchwytów (netto/ brutto)
Uchwyty ze stali nierdzewnej (kpl.)
typ
01 / 02 / 03
06 / 07
cena
40,-/49,20
60,-/ 73,80

uchwyty (kpl.) MAX 04
lub MAX05
80,-/ 98,40
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ościeżnice

Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS

50

ościeżnice
stałe
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OŚCIEŻNICA stała drewniana
dostępne szerokości
60

70

80

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Ościeżnica stała drewniana produkowana jest z drewna iglastego
o stałej szerokości 90mm. Dostępna zarówno w wersji surowej jak
i wykończonej wybranym dekorem.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

Kompletna ościeżnica składa się z dwuelementowej bazy oraz belki
górnej. Ościeżnica może zostać wykonana zarówno w wersji z felcem,
jak i w formie tunelowej.

dostępne kolory

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

wyposażenie
•
•
•
•

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
zestaw montażowy

jednoskrzydłowa

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

nietypowa szerokość: 35,-/ 43,05
nietypowa wysokość: dłuższa do 30 mm: 30,-/ 36,90
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
• ościeżnica do drzwi wejściowych: 40,-/ 49,20
• ościeżnica do drzwi wejściowych z zamkiem listwowym: 60,-/ 73,80
• ościeżnica do drzwi składanych: 80,-/ 98,40
• ościeżnica do drzwi wahadłowych: 90,-/ 110,70

dwuskrzydłowa

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

ościeżnica stała drewniana do drzwi
jednoskrzydłowych 60 70 80 90 100

surowa

120,-/ 147,60

AiD

155,-/ 190,65

B

270,-/ 332,10

C

176,-/ 216,48

szer.
ościeżnicy

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
w felcu

sugerowany
W2 [mm]
wymiar otworu
szer.
zewnętrzna montażowego [mm]

60

601

624

689

710 x 2075

70

701

724

789

810 x 2075

80

801

824

889

910 x 2075

90

901

924

989

1010 x 2075

100

1001

1024

1089

1110 x 2075
1210 x 2075

110

1101

1124

1189

120

1201

1224

1289

1310 x 2075

130

1301

1324

1389

1410 x 2075

140

1401

1424

1489

1510 x 2075

150

1501

1524

1589

1610 x 2075

160

1601

1624

1689

1710 x 2075
1810 x 2075

170

1701

1724

1789

180

1801

1824

1889

1910 x 2075

190

1901

1924

1989

2010 x 2075

200

2001

2024

2089

2110 x 2075

Ościeżnica stała
drewniana surowa

Ościeżnica stała
drewniana typ tunel
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ościeżnice
stałe

OŚCIEŻNICA stała MDF
• standard

dostępne szerokości
60

70

80

• owalna • slant

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

owalna

standard

Cennik (netto/ brutto)

Ościeżnica produkowana jest z MDF o stałej szerokości 90mm.
Kompletna ościeżnica składa się z dwuelementowej bazy oraz belki
górnej. Ościeżnica może zostać wykonana zarówno w wersji
z felcem, jak i w formie tunelowej.

dostępne kolory

wyposażenie
•
•
•
•

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
zestaw montażowy

jednoskrzydłowa

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha,
olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie
Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

dwuskrzydłowa

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość: 35,-/ 43,05
nietypowa wysokość:
• dłuższa do 30 mm: 30,-/ 36,90
• dłuższa powyżej 30 mm: wycena indywidualna
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
• ościeżnica do drzwi wejściowych: 40,-/ 49,20
• ościeżnica do drzwi wejściowych z zamkiem listwowym: 60,-/ 73,80
• ościeżnica do drzwi wahadłowych: 90,-/ 110,70

slant

Grupa
kolor.

MDF standard
do drzwi jednoskrzydł.
60 70 80 90 100

60 70 80 90 100

60 70 80 90 100

AiD

97,-/ 119,31

111,-/ 136,53

111,-/ 136,53

B

215,-/ 264,45

226,-/ 277,98

226,-/ 277,98

C

119,-/ 146,37

135,-/ 166,05

135,-/ 166,05

MDF owalna
MDF slant
do drzwi jednoskrzydł. do drzwi jednoskrzydł.

szer.
ościeżnicy

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
w felcu

60

603

624

sugerowany
W2 [mm]
wymiar otworu
szer.
zewnętrzna montażowego [mm]
691

710 x 2075
810 x 2075

70

703

724

791

80

803

824

891

910 x 2075

90

903

924

991

1010 x 2075

100

1003

1024

1091

1110 x 2075

110

1103

1124

1191

1210 x 2075

120

1203

1224

1291

1310 x 2075

130

1303

1324

1391

1410 x 2075

140

1403

1424

1491

1510 x 2075
1610 x 2075

150

1503

1524

1591

160

1603

1624

1691

1710 x 2075

170

1703

1724

1791

1810 x 2075

180

1803

1824

1891

1910 x 2075

190

1903

1924

1991

2010 x 2075

200

2003

2024

2091

2110 x 2075

ościeżnica MDF
standard typu tunel

standard

52

owalna
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ościeżnice
regulowane

OŚCIEŻNICA regulowana DIN
dostępne szerokości
60

70

80

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Ościeżnica regulowana DIN produkowana jest z MDF na dowolną grubość ściany rozpoczynając od 8cm.
Dwucentymetrową regulację zapewnia ruchomy kątownik.
Ościeżnica może zostać wyprodukowana na dowolną szerokość w świetle. Kompletna ościeżnica
składa się z dwuelementowej bazy oraz belki górnej z kątownikami na dwie strony. Ościeżnica występuje zarówno w wersji z felcem, jak i w wersji tunel.
W zakresach regulacji powyżej 280mm ościeżnica występuje w wersji łączonej z minimum dwóch
elementów.

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, orzech
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Cennik (netto/ brutto)

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

wyposażenie
•
•
•
•

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
zestaw montażowy

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

dwuskrzydłowa

jednoskrzydłowa

nietypowa szerokość: 50,-/ 61,50
nietypowa wysokość:
• dłuższa do 60 mm: 30,-/ 36,90
• dłuższa powyżej 60 mm: wycena indywidualna
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
• kątownik ruchomy: gr. kolor. A i D: 50,-/ 61,50, gr. kolor. C: 60,-/73,80
• kątownik ruchomy z piórem szerszym o 20mm:
gr. kolor. A i D: 65,-/79,95, gr. kolor. C: 75,-/ 92,25

szer.
ościeżnicy

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
w felcu

W2 [mm]
szer.
zewnętrzna

W3 [mm]
szer.
z opaskami

sugerowany
wymiar otworu
montażowego [mm]

60

603

624

647

745

670 x 2055

70

703

724

747

845

770 x 2055

80

803

824

847

945

870 x 2055

90

903

924

947

1045

970 x 2055

100

1003

1024

1047

1145

1070 x 2055

110

1103

1124

1147

1245

1170 x 2055

120

1203

1224

1247

1345

1270 x 2055

130

1303

1324

1347

1445

1370 x 2055

140

1403

1424

1447

1545

1470 x 2055

150

1503

1524

1547

1645

1570 x 2055

160

1603

1624

1647

1745

1670 x 2055

170

1703

1724

1747

1845

1770 x 2055

180

1803

1824

1847

1945

1870 x 2055

190

1903

1924

1947

2045

1970 x 2055

200

2003

2024

2047

2145

2070 x 2055

DIN typu tunel

DIN w wersji łączonej

Ościeżnica regulowana DIN do drzwi
jednoskrzydłowych 60 70 80 90 100

zakres
regulacji
(mm)

Gr. kolorystyczna A i D

Gr. kolorystyczna C

60-75

252,-/ 309,96

295,-/ 362,85

80-100

180,-/ 221,40

223,-/ 274,29

100-120

180,-/ 221,40

223,-/ 274,29

120-140

200,-/ 246,00

243,-/ 298,89

140-160

200,-/ 246,00

243,-/ 298,89
258,-/ 317,34

160-180

215,-/ 264,45

180-200

215,-/ 264,45

258,-/ 317,34

200-220

225,-/ 276,75

268,-/ 329,64

220-240

225,-/ 276,75

268,-/ 329,64

240-260

230,-/ 282,90

275,-/ 338,25

260-280

230,-/ 282,90

275,-/ 338,25

280-300

240,-/ 295,20

285,-/ 350,55

300-320

240,-/ 295,20

285,-/ 350,55

320-340

280,-/ 344,40

323,-/ 397,29

340-360

320,-/ 393,60

363,-/ 446,49

360-380

360,-/ 442,80

403,-/ 495,69

380-400

400,-/ 492,00

443,-/ 544,89

> 400

wycena indywidualna
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ościeżnice
regulowane

Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS
Wzór przemysłowy
nr 001992199-0001,
001992199-0002

dostępne szerokości
60

70

80

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Zabudowa Ościeżnicy Stalowej® (ZOS) to innowacyjny produkt, niezwykle ceniony przez naszych klientów. Umożliwia
zabudowanie istniejącej ościeżnicy (stalowej, drewnianej lub
z MDF) bez jej demontażu poprzez jej całkowite zasłonięcie, nie
zmniejszając przy tym szerokości skrzydła drzwiowego.
Zatem jeżeli do tej pory na istniejącej ościeżnicy wisiało standardowe skrzydło „80”, to po zamontowaniu naszej Zabudowy Ościeżnicy
Stalowej®, nadal będzie można zawiesić skrzydło „80”.
Demontaż starych ościeżnic wiąże się z uszkodzeniem ścian,
płytek, co w efekcie zmusza inwestora do ich wymiany lub malowania całych pomieszczeń. Zastosowanie ZOS® pozwala na
zabudowanie istniejącej ościeżnicy wraz z całą grubością ściany,
czyli często również z płytkami bez obawy przed ich uszkodzeniem. Niewielkim nakładem pracy otrzymujemy efekt zupełnie
nowej ościeżnicy.
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej® to rozwiązanie, które pozwala zapomnieć o problemie nietypowego rozstawu zawiasów
w istniejącej ościeżnicy, niestandardowego położenia zaczepu
lub jego rozmiaru oraz o częstym problemie nietypowego wymiaru wrębu (felca). ZOS® montuje się na istniejącej ościeżnicy,
w której należy jedynie zdemontować dotychczasowe zawiasy
(ale tylko, gdy wystają poza obrys szpalety). Montaż naszej Zabudowy Ościeżnicy Stalowej® to jedna godzina bez kurzu i uporczywego bałaganu.
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej® należy do kategorii ościeżnic
regulowanych, zatem nie tylko zabudowuje istniejącą ościeżnicę, ale dodatkowo całą grubość ściany, dzięki czemu zabezpiecza
narożniki ścian przed uszkodzeniami codziennego użytkowania.
Zabudowę Ościeżnicy Stalowej® produkujemy na dowolną grubość
ściany rozpoczynając od 8 cm. Zakresy zabudowy grubości ściany:
(80-100), (100-120), (120-140), (140-160), (160-180), (180-200) itd.
W zakresach regulacji od (240-260) baza ościeżnicy występuje
w wersji łączonej.
Dwucentymetrową regulację zapewnia ruchomy kątownik.
Zamontowana ZOS® zmniejsza światło istniejącej ościeżnicy
jedynie o 30 mm!
Ościeżnica może zostać wyprodukowana na dowolną szerokość
w świetle. Dzięki temu nie ma ograniczenia w jej stosowaniu przy
ościeżnicach istniejących, które są mocno wykrzywione.

Konstrukcja Zabudowy Ościeżnicy Stalowej® umożliwia niwelację
6 mm krzywizny istniejącej ościeżnicy. Jeżeli obecnie zamontowana
ościeżnica w okresie eksploatacji nie wykrzywiła się lub wykrzywiła
się w nieznacznym stopniu (w obrębie 6 mm), nie będzie przeciwskazań do zamontowania standardowej Zabudowy Ościeżnicy Stalowej®
i zawieszenia na niej zupełnie typowego skrzydła drzwiowego. Większe odchyły od normy związane są z koniecznością zamówienia ZOS®
na indywidualny wymiar. Wtedy należy pamiętać o tym, że skrzydło
drzwiowe również powinno zostać odpowiednio dopasowane do wymiaru Zabudowy Ościeżnicy Stalowej®.
Innym rozwiązaniem przy krzywiznach powyżej 6 mm może być demontaż jednego elementu pionowego istniejącej ościeżnicy, co doprowadzi do możliwości zamontowania standardowej ZOS® i analogicznie standardowego skrzydła drzwiowego.
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej® może również zostać wykonana
w formie tunelu. Każde skrzydło drzwiowe z naszej oferty może zostać
wyprodukowane na wymiar w taki sposób, aby pasowało do ZOS® na
szerokość i na wysokość.
Konstrukcja Zabudowy Ościeżnicy Stalowej® umożliwia niwelację 6 mm
krzywizny istniejącej ościeżnicy. Zatem standardową ZOS® „80” można
zamontować w światło istniejącej ościeżnicy o wymiarze w przedziale od
79.4 cm do 80.0 cm.

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, orzech
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

wyposażenie
•
•
•
•

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
inne:
zestaw montażowy
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
opcje za dopłatą (netto/ brutto)
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
nietypowa szerokość: 50,-/ 61,50
• ościeżnica do drzwi wejściowych: 40,-/ 49,20
nietypowa wysokość:
• kątownik ruchomy: gr. kolor. A i D: 55,-/ 67,65,
• dłuższa do 60 mm: 30,-/ 36,90
gr. kolor. C: 65,-/79,95
• dłuższa powyżej 60 mm:
• kątownik ruchomy z piórem szerszym o 20mm:
wycena indywidualna
grupa kolorystyczna A i D: 70,-/ 86,10
grupa kolorystyczna C: 80,-/98,40

54

ZOS typu tunel

ZOS w wersji łączonej
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ościeżnice
regulowane
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Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej® (ZOS), tak jak każda inna ościeżnica
z naszej oferty, może zostać wyprodukowana na nietypową szerokość, co
umożliwia każdemu klientowi zastosowanie tego rozwiązania bez względu
na stan dotychczasowych ościeżnic.
Wspomniane wcześniej sześć milimetrów tolerancji krzywizny są zarazem
sugerowanym luzem na montaż (po 3 mm na każdą stronę).
Jeżeli obecnie zamontowana ościeżnica w okresie eksploatacji nie wykrzywiła się lub wykrzywiła się w nieznacznym stopniu (w obrębie3mm na
każdą stronę), nie będzie przeciwskazań do zamontowania standardowej
Zabudowy Ościeżnicy Stalowej® i zawieszenia na niej zupełnie typowego
skrzydła drzwiowego. Aby to sprawdzić, należy zmierzyć szerokość i wysokość istniejącej ościeżnicy w świetle.
Pomiaru szerokości należy dokonać w czterech miejscach: na wysokości
zawiasów dolnych, górnych, zamka oraz progu.
Wysokość w świetle należy zmierzyć w trzech miejscach: w narożnikach
oraz na środku szerokości istniejącej ościeżnicy.
Dodatkowo należy sprawdzić kąty proste w narożnikach górnych
i dolnych dotychczasowej futryny. Taki pomiar pozwala stwierdzić lub wykluczyć krzywiznę istniejącej ościeżnicy.

Jak obliczyć szerokość Zabudowy Ościeżnicy Stalowej ZOS®?

Do skrzydeł drzwiowych montowanych na ZOS zalecamy montaż klamek
na długim szyldzie: klamka 01, 07 i 22. Ma to związek ze zmniejszeniem szerokości w świetle ościeżnicy o 30mm bez zmiany szerokości skrzydła.

• szer. w felcu ościeżnicy ZOS - 8mm = szer. w felcu skrzydła drzwiowego
• szer. w felcu skrzydła drzwiowego + 26mm = szer. całkowita skrzydła
drzwiowego

Do każdej Zabudowy Ościeżnicy Stalowej® załączona jest szczegółowa instrukcja montażu z dodatkowym opisem poszczególnych
elementów składowych kompletu.

Jak obliczyć wysokość skrzydła drzwiowego do Zabudowy
Ościeżnicy Stalowej ZOS®?

dwuskrzydłowa

jednoskrzydłowa

szer.
ościeżnicy

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
zewnętrzna

W2 [mm]
szer.
w felcu

W3 [mm]
szer.
z opaskami

sugerowana
szer. otworu
montażowego [mm]
594- 600

sugerowany
luz na montaż
3 mm
• szer. w świetle istniejącej ościeżnicy – luz na montaż 6mm
= szer. zewnętrzna ościeżnicy ZOS
• szer. zewnętrzna ZOS +32mm = szerokość w felcu ościeżnicy ZOS
• szer. w felcu ZOS -56mm = szerokość w świetle ościeżnicy ZOS

Jak obliczyć szerokość skrzydła drzwiowego do Zabudowy
Ościeżnicy Stalowej ZOS®?

• wys. w świetle istniejącej ościeżnicy – luz na montaż 3mm
= wysokość zewnętrzna ościeżnicy ZOS
• wys. zewnętrzna ościeżnicy ZOS +16mm = wys. w felcu ościeżnicy ZOS
• wys. w felcu ościeżnicy ZOS – luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą
4mm – luz pomiędzy skrzydłem drzwiowym a poziomem podłogi (od
7mm do 15mm) = wysokość w felcu skrzydła drzwiowego
• wys. w felcu skrzydła drzwiowego + 13mm = wys. całkowita skrzydła
drzwiowego

60

570

594

626

726

70

670

694

726

826

694- 700

80

770

794

826

926

794- 800

90

870

894

926

1026

894- 900

100

970

994

1026

1126

994- 1000

110

1070

1094

1126

1226

1094- 1100

zakres
regulacji
(mm)

120

1170

1194

1226

1326

1194- 1200

60-80

130

1270

1294

1326

1426

1294- 1300

140

1370

1394

1426

1526

1394- 1400

150

1470

1494

1526

1626

1494- 1500

120-140

160

1570

1594

1626

1726

1594- 1600

140-160

295,-/ 362,85

340,-/ 418,20

170

1670

1694

1726

1826

1694- 1700

160-180

310,-/ 381,30

355,-/ 436,65

180-200

325,-/ 399,75

370,-/ 455,10

Cennik (netto/ brutto)

Zabudowa Ościeżnicy Stalowej „ZOS” do drzwi
jednoskrzydłowych 60 70 80 90 100
Gr. koloryst. A i D

Gr. kolorystyczna C

352,-/ 432,96

397,-/ 488,31

80-100

280,-/ 344,40

325,-/ 399,75

100-120

280,-/ 344,40

325,-/ 399,75

280,-/ 344,40

325,-/ 399,75

180

1770

1794

1826

1926

1794- 1800

190

1870

1894

1926

2026

1894- 1900

200-220

340,-/ 418,20

385,-/ 473,55

200

1970

1994

2026

2126

1994- 2000

220-240

355,-/ 436,65

400,-/ 492,00

240-260

370,-/ 455,10

415,-/ 510,45

260-280

390,-/ 479,70

435,-/ 535,05

280-300

405,-/ 498,15

450,-/ 553,50

300-320

420,-/ 516,60

465,-/ 571,95

> 320

wycena indywidualna
przestrzeń na piankę montażową

zakres reg.

x [mm]

80-100

80

100-120

100

120-140

120

140-160

140

160-180

160

180-200

180

200-220

200

x-(x+20)

x
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ościeżnice
regulowane

OŚCIEŻNICA regulowana drewniana
dostępne szerokości
60

70

90 100

80

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Ościeżnica regulowana drewniana produkowana jest z drewna iglastego(część bazowa) i z MDF (deska regulacyjna i opaski) na dowolną grubość ściany rozpoczynając od 7cm. Regulację 2,5cm zapewnia deska regulacyjna.
Ościeżnica może zostać wyprodukowana na dowolną szerokość w świetle.
Kompletna ościeżnica składa się z dwuelementowej bazy oraz belki górnej
z deską regulacyjną i opaskami na dwie strony. Ościeżnica występuje zarówno
w wersji z felcem, jak i w wersji tunel.

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Ościeżnica drewniana
regulowana z opaskami prostymi

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

Cennik (netto/ brutto)

wyposażenie
•
•
•
•

Ościeżnica regulowana drewniana do drzwi
zakres
jednoskrzydłowych 60 70 80 90 100
regulacji
(mm) Gr. koloryst. A i D Gr. koloryst. B
Gr. koloryst. C

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
zestaw montażowy

70

Opaska owalna

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

nietypowa szerokość: 50,-/ 61,50
nietypowa wysokość: dłuższa do 30 mm: 30,-/ 36,90
inne:
• opaski owalne (dopłata za kpl na dwie strony ościeżnicy): 50,-/ 61,50
• opaski proste szer. 80mm (dopłata za kpl na dwie strony ościeżnicy): 70,-/ 86,10
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
Ościeżnica drewniana
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
regulowana typu tunel
• ościeżnica do drzwi wejściowych: 40,-/ 49,20
z opaskami owalnymi
• ościeżnica do drzwi wejściowych z zamkiem listwowym: 60,-/ 73,80
• ościeżnica do drzwi składanych: 80,-/ 98,40
• ościeżnica do drzwi wahadłowych: 90,-/ 110,70

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
w felcu

W2 [mm]
szer.
zewnętrzna

szer.
z opaskami
prostymi

szer.
z opaskami
owalnymi

sugerowany
wymiar otworu
montażowego [mm]

60

601

624

689

763

783

710 x 2075

70

701

724

789

863

883

810 x 2075

dwuskrzydłowa

jednoskrzydłowa

szer.
ościeżnicy

56

80

801

824

889

963

983

910 x 2075

90

901

924

989

1063

1083

1010 x 2075

100

1001

1024

1089

1163

1183

1110 x 2075

110

1101

1124

1189

1263

1283

1210 x 2075

120

1201

1224

1289

1363

1383

1310 x 2075

130

1301

1324

1389

1463

1483

1410 x 2075

140

1401

1424

1489

1563

1583

1510 x 2075

150

1501

1524

1589

1663

1683

1610 x 2075

160

1601

1624

1689

1763

1783

1710 x 2075

170

1701

1724

1789

1863

1883

1810 x 2075

180

1801

1824

1889

1963

1983

1910 x 2075

190

1901

1924

1989

2063

2083

2010 x 2075

200

2001

2024

2089

2163

2183

2110 x 2075

265,-/ 325,95

460,-/ 565,80

310,-/ 381,30

80-105

270,-/ 332,10

475,-/ 584,25

315,-/ 387,45

105-130

275,-/ 338,25

485,-/ 596,55

320,-/ 393,60

130-155

280,-/ 344,40

500,-/ 615,00

325,-/ 399,75

155-180

285,-/ 350,55

520,-/ 639,60

330,-/ 405,90

180-205

310,-/ 381,30

545,-/ 670,35

355,-/ 436,65

205-230

330,-/ 405,90

570,-/ 701,10

375,-/ 461,25

230-255

345,-/ 424,35

590,-/ 725,70

390,-/ 479,70

255-280

365,-/ 448,95

620,-/ 762,60

410,-/ 504,30

280-305

390,-/ 479,70

650,-/ 799,50

435,-/ 535,05

305-330

400,-/ 492,00

670,-/ 824,10

445,-/ 547,35

330-355

415,-/ 510,45

690,-/ 848,70

460,-/ 565,80

355-380

430,-/ 528,90

710,-/ 873,30

475,-/ 584,25

380-405

445,-/ 547,35

730,-/ 897,90

490,-/ 602,70

> 405

Ościeżnica drewniana
regulowana
z opaskami prostymi

wycena indywidualna

Ościeżnica drewniana
regulowana
z opaskami owalnymi

sękpol.pl

ościeżnice
regulowane

OŚCIEŻNICA regulowana exclusive
• owalna • prosta

dostępne szerokości
60

70

90 100

80

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Ościeżnica regulowana exclusive produkowana jest z MDF na dowolną grubość
ściany rozpoczynając od 8cm. Dwucentymetrową regulację zapewnia ruchomy kątownik. Ościeżnica może zostać wyprodukowana na dowolną szerokość
w świetle. Kompletna ościeżnica składa się z dwuelementowej bazy oraz belki
górnej z kątownikami na dwie strony. Ościeżnica występuje zarówno w wersji
z felcem, jak i w wersji tunel, w formie prostej lub owalnej. W zakresach regulacji powyżej 280mm ościeżnica występuje w wersji łączonej z minimum dwóch
elementów.

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, orzech
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Cennik (netto/ brutto)
Ościeżnica regulowana exclusive
drzwi jednozakres do
skrzydłowych 60 70 80 90 100
regulacji
(mm) Gr. koloryst. A i D
Gr. koloryst. C

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

wyposażenie
•
•
•
•

zawiasy czopowe wkręcane, 2szt (3szt w ościeżnicy „90” i „100”)
zaczep
uszczelka
zestaw montażowy

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

jednoskrzydłowa

nietypowa szerokość: 50,-/ 61,50
nietypowa wysokość:
• dłuższa do 30 mm: 30,-/ 36,90
• dłuższa powyżej 30 mm: wycena indywidualna
inne:
• dodatkowy zawias: 15,-/ 18,45
• zmiana położenia zaczepu: 45,-/ 55,35
• ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych: 25%
• ościeżnica do drzwi wejściowych: 40,-/ 49,20
• ościeżnica do drzwi wejściowych z zamkiem listwowym: 60,-/ 73,80
• ościeżnica do drzwi wahadłowych: 90,-/ 110,70

dwuskrzydłowa

Exclusive prosta

Exclusive owalna

dostępne kolory

Exclusive owalna
w wersji łączonej

Exclusive owalna
typu tunel

80-100

290,-/ 356,70

335,-/ 412,05

100-120

300,-/ 369,00

345,-/ 424,35

120-140

310,-/ 381,30

355,-/ 436,65

140-160

330,-/ 405,90

375,-/ 461,25

160-180

350,-/ 430,50

395,-/ 485,85

180-200

360,-/ 442,80

405,-/ 498,15

200-220

380,-/ 467,40

425,-/ 522,75

220-240

395,-/ 485,85

440,-/ 541,20

240-260

410,-/ 504,30

455,-/ 559,65

260-280

430,-/ 528,90

475,-/ 584,25

280-300

450,-/ 553,50

495,-/ 608,85

300-320

470,-/ 578,10

515,-/ 633,45

320-340

490,-/ 602,70

535,-/ 658,05

340-360

520,-/ 639,60

565,-/ 694,95

sugerowany
wymiar otworu
montażowego [mm]

360-380

540,-/ 664,20

585,-/ 719,55

380-400

560,-/ 688,80

605,-/ 744,15

> 400

szer.
ościeżnicy

W[mm]
szer.
w świetle

W1 [mm]
szer.
w felcu

W2 [mm]
szer.
zewnętrzna

W3 [mm]
szer.
z opaskami

60

603

624

691

821

710 x 2075

70

703

724

791

921

810 x 2075

80

803

824

891

1021

910 x 2075

90

903

924

991

1121

1010 x 2075

100

1003

1024

1091

1221

1110 x 2075

110

1103

1124

1191

1321

1210 x 2075

120

1203

1224

1291

1421

1310 x 2075
1410 x 2075

130

1303

1324

1391

1521

140

1403

1424

1491

1621

1510 x 2075

150

1503

1524

1591

1721

1610 x 2075

160

1603

1624

1691

1821

1710 x 2075

170

1703

1724

1791

1921

1810 x 2075

180

1803

1824

1891

2021

1910 x 2075

190

1903

1924

1991

2121

2010 x 2075

200

2003

2024

2091

2221

2110 x 2075

wycena indywidualna

57
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Korona
na ościeżnicy regulowanej DIN
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OPASKI, ĆWIERĆWAŁEK
dostępne szerokości

90 100

opaska standardowa

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

Opaska standardowa produkowana jest z MDF
o stałej szerokości 60mm. Kompletna opaska
składa się z trzech elementów: dwóch pionowych
i jednego poziomego.

dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty,
olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty,
jabłoń ciemna, olcha struktura, orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

opaska owalna
Opaska owalna produkowana jest z MDF o stałej
szerokości 60mm. Kompletna opaska składa się
z trzech elementów: dwóch pionowych i jednego
poziomego.

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

Cennik (netto/ brutto)
do drzwi jednoskrzydłowych 90 100
Grupa
kolor.

opaska
standardowa

opaska
owalna

ćwierćwałek

AiD

21,-/ 25,83

36,-/ 44,28

17,-/ 20,91

B

37,-/ 45,51

54,-/ 66,42

37,-/ 45,51

C

35,-/ 43,05

50,-/ 61,50

30,-/ 36,90

dopłata do drzwi dwuskrzydłowych:

ćwierćwałek
Ćwierćwałek produkowany jest z MDF o stałej szerokości 18mm. Kompletny ćwierćwałek składa się
z trzech elementów: dwóch pionowych i jednego
poziomego.

25%

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty,
olcha, olcha klepkowa, orzech
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony,
modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

SOFT 01

SLANT 02

SLANT 03

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

Listwy przypodłogowe wykonane z MDF, produkowane standardowo
na wysokość 100mm. Istnieje możliwość wykonania listew przypodłogowych na inną wysokość- wycena indywidualna.
Listwy sprzedawane są w odcinkach o długości 2100mm, zacięte pod
kątem 45 stopni, pakowane w pakiety po 5 sztuk.

Cennik (netto/ brutto)
Grupa
kolor.

SOFT 01
(szt.)

SLANT 02
(szt.)

SLANT 03
(szt.)

AiD

12,-/14,76

12,-/14,76

12,-/14,76

C

18,-/22,14

18,-/22,14

18,-/22,14

KORONA

Foto str. 58

dostępne szerokości

60

70

80

90 100

• inne rozmiary dostępne za dopłatą

dostępne kolory

A: olcha, orzech
C: dąb stary, dąb hiszpański, dąb miodowy
D: olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie

Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3
Cennik (netto/ brutto)

opcje za dopłatą (netto/ brutto)

• nietypowa szerokość: 40,-/ 49,20
• korona do drzwi dwuskrzydłowych: 100%

Grupa
kolor.

cena

AiD

110,-/135,30

C

155,-/190,65

Korona produkowana jest z MDF o stałej wysokości 100mm.
Korona może zostać zamontowana zarówno na ościeżnicy stałej jak i na regulowanej.
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KLAMKI PREMIUM
Klamki na szyldzie dzielonym
KLAMKA 10
KLAMKA 12

KLAMKA 13

KLAMKA 14

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

KLAMKA 18

KLAMKA 24

KLAMKA 25

KLAMKA 26

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

nikiel, brąz

nikiel, brąz

nikiel, brąz

nikiel, brąz

nikiel, brąz

chrom błyszczący, chrom szczotkowany,
patyna antyczna mat, czarny

chrom błyszczący, chrom szczotkowany,
patyna antyczna mat, czarny

chrom błyszczący, chrom szczotkowany,

SZYLD dolny na klucz

SZYLD dolny na wkładkę

SZYLD dolny z blokadą WC

KLAMKA 03

KLAMKA 11

KLAMKA 17

+ insert:

biały mat, biały połysk, czarny mat, czarny połysk

Klamki
na długim szyldzie
dostępne kolory:
nikiel, brąz

KLAMKA 02

Cennik (netto/ brutto)

Cennik (netto/ brutto)
Klamki na szyldzie dzielonym

Klamki na długim szyldzie

10

12 i 13

14

18

klamka

42,-/ 51,66

47,-/ 57,81

52,-/ 63,96

55,-/ 67,65

szyld dolny
klucz/wkładka
szyld dolny
z blokadą wc

20,-/ 24,60

20,-/ 24,60

20,-/ 24,60

24,-/ 29,52

28,-/ 34,44

28,-/ 34,44

28,-/ 34,44

27,-/ 33,21

27,-/ 33,21

27,-/ 33,21

34,-/ 41,82

53,-/ 65,19

53,-/ 65,19

53,-/ 65,19

24

25

145,-/ 178,35 159,-/ 195,57 175,-/ 215,25

KLAMKI do drzwi wejściowych

17

48,-/59,04

55,-/67,65

62,-/76,26

65,-/79,95

58,-/71,34

66,-/81,18

65,-/79,95

69,-/84,87

dostępne kolory

nikiel, brąz

KLAMKA 16

nikiel, mosiądz

SZYLD górny
na wkładkę
Cennik (netto/ brutto)
15

60

klucz/
wkładka
blokada wc

11

WKŁADKI patentowe

dostępne kolory:

KLAMKA 15

03

02

26

Cennik (netto/ brutto)
16

28/36

30/40 do drzwi 28/43 do drzwi
wzmocnionych wzmocnionych

klamka

92,-/ 113,16

92,-/ 113,16

bez gałki

27,-/ 33,21

30,-/36,90

-

szyld górny
na wkładkę

36,-/ 44,28

36,-/ 44,28

z gałką

35,-/ 43,05

-

37,-/ 45,51

sękpol.pl

akcesoria

KLAMKI - stal nierdzewna
Klamki na szyldzie dzielonym
dostępne kolory:
stal nierdzewna

KLAMKA 04

KLAMKA 05

KLAMKA 06

SZYLD dolny
na klucz

SZYLD dolny
na wkładkę

SZYLD dolny
z blokadą WC

Cennik (netto/ brutto)
04

05

06

klamka

40,-/ 49,20

40,-/ 49,20

40,-/ 49,20

szyld dolny
klucz/wkładka
szyld dolny
z blokadą wc

10,-/ 12,30

10,-/ 12,30

10,-/ 12,30

28,-/34,44

28,-/34,44

28,-/34,44

KLAMKI BASIC
Klamki na szyldzie dzielonym
dostępne kolory:
nikiel, brąz

KLAMKA 08

KLAMKA 09

SZYLD dolny na klucz

KLAMKA 20

SZYLD dolny na wkładkę

KLAMKA 21

KLAMKA 23

SZYLD dolny z blokadą WC

Klamki na długim szyldzie
dostępne kolory:
nikiel, brąz

KLAMKA 01

KLAMKA 07

Cennik (netto/ brutto)

KLAMKA 19

KLAMKA 22

Cennik (netto/ brutto)
Klamki na szyldzie dzielonym

klamka
szyld dolny
klucz/wkładka
szyld dolny
z blokadą wc

Klamki na długim szyldzie

08 i 09

20

21

23

29,-/ 35,67

46,-/ 56,58

39,-/ 47,97

38,-/ 46,74

10,-/ 12,30

17,-/20,91

17,-/20,91

10,-/ 12,30

20,-/ 24,60

30,-/ 36,90

30,-/ 36,90

20,-/ 24,60

01
klucz/
wkładka
blokada wc

07

19

22

36,-/ 44,28

30,-/ 36,90

46,-/ 56,58

36,-/ 44,28

41,-/50,43

35,-/ 43,05

49,-/ 60,27

41,-/50,43
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USZCZELKI

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne
• metalowe
• z tworzywa

kratka wentylacyjna
• z tworzywa

dostępne kolory
brąz, nikiel

• stal nierdzewna
dostępne kolory

stal nierdzewna szczotkowana

Cennik (netto/ brutto)

podcięcie wentylacyjne

do ościeżnicy
drewnianej lub MDF 1,50/1,85
do zabudowy
6,-/7,38
oścież. stalowej
do zabudowy
6,-/7,38
kasety

tuleje wentylacyjne

typ

kratka wentylacyjna

podcięcie
wentylacyjne
z tworzywa metalowe z tworzywa
ze stali nie(kpl.)
(kpl.)
rdzewnej (kpl.)
(szt.)

cena

15,-/ 18,45

20,-/ 24,60 35,-/ 43,05

20,-/ 24,60

200,-/ 246,00

UCHWYTY
• PCV

cena (mb)

typ

Cennik (netto/ brutto)

kolor
biała, beż, brąz
biała, beż, brąz
bezbarwna

ODBOJE I STOPERY

• ze stali nierdzewnej

• odboje

• uchwyty MAX

• stopery
dostępne kolory
nikiel, brąz

01
Cennik (netto/ brutto)
typ

PCV (kpl.)

cena

10,-/ 12,30

rozmiar

55 mm

03

02

ze stali nierdzewnej
03 (kpl.)
06 (kpl.)
02 (kpl.)

01 (kpl.)

60,-/ 73,80 60,-/ 73,80 60,-/ 73,80
51 mm

07

06

dostępne kolory

brąz, chrom lakierowany, chrom satyna,
mosiądz, nikiel

07 (kpl.)

MAX
04 (kpl.) / 05 (kpl.)

40,-/49,20 40,-/49,20

80,-/ 98,40

56 mm 56 x 56 mm

55 x 82 mm

40 x 120 mm 51 x 101 mm

OSŁONKI na zawiasy

05
04
chrom brąz antyczny

okrągły

kwadratowy

przykręcany, INOX

przykręcany, INOX

Cennik (netto/ brutto)
odbój (szt.)
okrągły kwadratowy
34,-/ 41,82

18,-/ 22,14

niski wysoki

stoper (szt.)
niski
wysoki
30,-/ 36,90

30,-/ 36,90

ZACZEP ościeżnicy

ZAMKI
na klucz, z blokadą lub na wkładkę hakowy

2 uchwyty
okrągłe na klucz,
z blokadą lub na wkładkę

dostępne kolory

cynk biały, cynk żółty, nikiel

dostępne kolory

stal nierdzewna
Cennik (netto/ brutto)
Cennik (netto/ brutto)
cena (szt.)
3,-/3,69

kolor

cena

cynk biały
cynk żółty
nikiel

11,-/13,53

Cennik (netto/ brutto)
Cennik (netto/ brutto)

kolor

cena

18,-/22,14

150,-/184,50

cena

cynk biały
cynk żółty

5,-/6,15

nikiel

8,-/9,84

INNE
BULAJ

z szybą lacomat
lub przezroczystą
do drzwi
wypełnionych
płytą wiórową

Cennik
(netto/ brutto)
cena
340,-/ 418,20
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średnica zew.: 320mm
średnica szyby: 215mm
Istnieje możliwość zastosowania
bulaja o innych wymiarach.

WIZJER

SAMOZAMYKACZ

dostępne kolory

dostępne kolory

nikiel, mosiądz

Cennik (netto/ brutto)
cena
20,-/24,60

srebrny, brąz

Cennik (netto/ brutto)
rodzaj
ramienia

max.
udźwig

max. szer.
całkowita
skrzydła

SG 0492

standard

60 kg

1100mm

125,-/ 153,75

SG 2422

z blokadą

60 kg

1100mm

190,-/ 233,70

kod

cena

SG 1788

standard

80 kg

1100mm

145,-/ 178,35

SG 5039

z blokadą

80 kg

1100mm

225,-/ 276,75

SG 1541

standard

100 kg

1250mm

175,-/ 215,25

SG 0589

z blokadą

100 kg

1250mm

300,-/ 369,00

SG 8678-PP
do drzwi przeciwpożarowych

standard

100 kg

1250 mm

300,-/ 369,00

akcesoria
/ informacje techniczne

sękpol.pl

NAŚWIETLE
• górne lub boczne
dostępne kolory

A: biały, buk, calvados, dąb, dąb bielony, dąb orange, dąb złoty, olcha, olcha klepkowa, orzech
B: białe drewno, buk naturalny, dąb antyczny, dąb orange, dąb złoty, jabłoń ciemna, olcha struktura,
orzech struktura, orzech ciemny, śliwa
C: akacja, dąb hiszpański, dąb miodowy, dąb stary, heban, modrzew bielony, modrzew czarny, modrzew szary
D: buk belgijski, olcha bawarska, orzech sycylijski, wenge bieszczadzkie
Charakterystyka grup kolorystycznych: str. 3

dostępne rodzaje przeszkleń:

kora biała, chinchila, satin deco, satin lines, lacomat, szyba bezpieczna lacomat lub przezroczysta

wycena indywidualna

INFORMACJE TECHNICZNE
Skrzydło drzwiowe

Ilości tulejek
w skrzydłach drzwiowych
szer. skrzydła
drzwiowego

liczba
tulejek

60

3

70

3

80

4

90

5

100

5

110

5

UWAGA!

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji (0,022m2) w skrzydłach
drzwiowych łazienkowych zaleca się zastosowanie jednego z poniższych
rozwiązań:
• zastosowanie tulei wentylacyjnych oraz pozostawienie odpowiedniego
prześwitu pomiędzy skrzydłem drzwiowym a poziomem gotowej podłogi
w zależności od szerokości drzwi,
• zastosowanie podcięcia wentylacyjnego oraz pozostawienie odpowiedniego prześwitu pomiędzy skrzydłem drzwiowym a poziomem gotowej
podłogi w zależności od szerokości drzwi,
• zamianę tulejek wentylacyjnych na kratkę wentylacyjną.

Kierunki otwierania

lewe jednoskrzydłowe

prawe jednoskrzydłowe

Warianty ościeżnic, opasek
i ćwierćwałków do skrzydeł
drzwiowych foliowanych
z grupy kolorystycznej B

kolor skrzydła
drzwiowego

lewe dwuskrzydłowe
Warianty kolorystyczne ościeżnic
i elementów wykończeniowych

prawe dwuskrzydłowe
kolor skrzydła
drzwiowego

Warianty kolorystyczne ościeżnic
i elementów wykończeniowych

białe drewno

A: biały, B: białe drewno

jabłoń ciemna

B: jabłoń ciemna

buk naturalny

A: buk, B: buk naturalny, D: buk belgijski

olcha struktura

A: olcha, B: olcha struktura, D: olcha bawarska

dąb antyczny

B: dąb antyczny

orzech ciemny

A: wenge, B: orzech ciemny, D: wenge bieszczadzkie

dąb orange

A: dąb orange, B: dąb orange

orzech struktura

B: orzech struktura

dąb złoty

A: dąb złoty, B: dąb złoty

śliwa

B: śliwa

UWAGA!

Sposób wykończenia oraz konstrukcja skrzydła drzwiowego dopuszczają korektę długości we własnym zakresie poprzez podcięcie od dołu, jednak nie więcej niż 60mm
w przypadku skrzydeł na konstrukcji drewnianej i 30mm w przypadku skrzydeł na konstrukcji z MDF.
Nie można skracać we własnym zakresie drzwi dwuskrzydłowych oraz bezfelcowych do systemów przesuwnych.
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sękpol.pl

e-mail: zamowienia@sekpol.pl

Dystrybutor

UWAGA!

W katalogu podano ceny w PLN (netto/ brutto).
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się folderu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów znajdujących się w ofercie firmy bez wcześniejszego powiadomienia.
Przedstawione kolory drzwi mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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