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Katalog, który trzymają Państwo w rękach
to wyjątkowe zestawienie modeli, które
dopracowywaliśmy latami, odkrywając
i wprowadzając rozwiązania i innowacje,
z których jesteśmy dumni. Mamy pewność,
że dostarczamy produkty, które spełniają
kryteria nie tylko jakościowe, lecz także
odpowiadają na najbardziej szczegółowe
wymagania naszych Klientów.

Modele naszych drzwi podzieliliśmy na
dwie kolekcje: Horizon i Galaxy. Modele
w linii Horizon nawiązują swoimi nazwami
do wielkich odkrywców, ludzi, którzy
nie bali się przezwyciężać ograniczeń
i osiągać cele, o jakich nie śniło się nikomu
przed nimi. To postawa, która jest bliska
naszej firmie. Modele w kolekcji Galaxy
wykorzystują nazwy gwiazd, planet
i konstelacji, dlatego, że gwiazdy nie tylko
są częścią nazwy naszej firmy, ale są
też piękne i długotrwałe. A na trwałości
i pięknie zależy nam szczególnie.

drzwi na wymiar
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objaśnienia i przekroje
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kolekcja galaxy

wysokość klamki ***

zmiana szerokości
do 300 mm *

skrót wysokości do 150 mm **

*
**
***

skrót uzależniony jest od wybranego modelu i pakietu
możliwość większego skrótu - dodatkowa dopłata - szczegóły u rks
możliwość podniesienia wysokości klamki za dodatkową dopłatą - szczegóły u rks

kolekcja horizon
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porównanie wyposażenia pakietów

Każdy z modeli naszych drzwi mogą Państwo nabyć w wersji dostępnej w jednym
z czterech pakietów. Każdy pakiet to udogodnienia odpowiadające na indywidualne
wymagania dotyczące bezpieczeństwa czy ekonomii ciepła. Dobre zrozumienie cech
pakietu, pozwoli Państwu dobrać drzwi dokładnie według potrzeb.

Superior 55

Superior 55 Plus

Pakiet Superior 55 to drzwi o grubości skrzydła 55 mm
wypełnione grafitowym polistyrenem EPS, wraz ze złożoną
ościeżnicą i progiem z blachy nierdzewnej w komplecie.
Drzwi posiadają dwa niezależne zamki trójbolcowe, a także
trzy bolce antywyważeniowe. Konstrukcja i zastosowane
wypełnienie gwarantują, że drzwi spełniają normy w zakresie
energooszczędności i bezpieczeństwa.

Pakiet Superior 55 Plus to najlepsza rynkowa propozycja
drzwi o grubości skrzydła 55 mm. Skrzydło wypełnione
pianą PUR, a także stabilna i mocna konstrukcja wewnątrz
skrzydła wykonana z wodoodpornej sklejki. Drzwi posiadają
ościeżnicę termiczną oraz próg termiczny z blachy
nierdzewnej w standardzie. Takie rozwiązanie gwarantuje
wytrzymałość codziennej eksploatacji i zabezpieczenie przed
oddziaływaniem zmiennych warunków atmosferycznych.
Bezpieczeństwo zapewnia 9 punktowy system ryglowania
zamków i bolców antywyważeniowych.

Comfort 73

Comfort 73 Plus

Pakiet Comfort 73 zaprojektowany został dla osób ceniących
solidność wykonania i wysokie standardy w zakresie
energooszczędności, bezpieczeństwa. Najwyższej jakości
materiały, skrzydło o grubości 73 mm wypełnione pianą
poliuretanową i zastosowanie zawiasów regulowanych
w 3 płaszczyznach (zawiasy 3D) zwiększają funkcję użytkowe.
Grubość drzwi oraz próg Alu Thermo wpływa na izolacyjność
termiczną, a także redukuje nadmierny hałas dobiegający do
wnętrza domu.

Pakiet Comfort 73 Plus to nasza propozycja dla najbardziej
wymagających użytkowników. Drzwi o grubości 73 mm
z ościeżnicą z przekładką termiczną i systemowym progiem
Alu Thermo. Wypełnienie skrzydła to dwukomponentowy
systemem PUR gwarantujący bardzo dobre parametry cieplne.
Konstrukcja skrzydła drzwiowego ze sklejki wodoodpornej.
W drzwiach zastosowano zamek wielopunktowy ROTO
z systemem hako-bolców co jest rozwiązaniem nowatorskim na
polskim rynku. Masywne bolce przeciwwyważeniowe i zawias
3D podwyższają odporność na włamanie. Drzwi wykonane są
w systemie 4 stronnej przylgi skrzydła.

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

grubość skrzydła

55 mm

55 mm

73 mm

73 mm

wypełnienie

Polistyren — Grafit

Piana PUR

Piana PUR

Piana PUR

ościeżnica

Standard

Termiczna

Termiczna

Termiczna

próg

Standard

Termiczny

Alu Thermo

Alu Thermo

zawiasy

Standard 2D

3D fi 15 mm

3D fi 20 mm

3D fi 20 mm

zamki

2 zamki trójbolcowe

2 zamki trójbolcowe

2 zamki trójbolcowe

Wielopunktowy Roto

Ud

1,2 W/m2K

1,1 W/m2K

0,85 W/m2K

0,85 W/m2K

dodatki

Wiemy jak różne są rozwiązania architektoniczne i wnętrzarskie dlatego dopełnieniem
oferty są wysokiej jakości, markowe akcesoria takie jak klamki, pochwyty, wkładki,
wizjery, samozamykacze, osłonki zawiasów. Dzięki temu każdy może dopasować drzwi
do swoich potrzeb.

objaśnienia
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Superior 55
przekroje ↓

To drzwi o grubości 55 mm wypełnione płytą z polistyrenu spienionego
charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjno – akustycznymi.
Poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pokrytej
wysokiej jakości folią odporną na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne.
Drzwi te z powodzeniem spełniają normy energetyczne UE dla drzwi zewnętrznych
i doskonale wypełniają wymagania naszej strefy klimatycznej. W standardzie drzwi
wyposażone są w dwa niezależne zamki z trzema bolcami, trzy bolce antywyważeniowe
oraz trzy zawiasy trójdzielne. Standard zabezpieczeń oraz użyta grubość blachy
do wykonania skrzydła oraz ościeżnicy zapewnia wysoką odpornością na włamanie.
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poszycie skrzydła wykonane z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
pokrytej wysokiej jakości folią odporną
na promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne
drzwi wypełnione są płytą z polistyrenu
spienionego charakteryzującego
się bardzo dobrymi właściwościami
izolacyjno – akustycznymi
ościeżnica standardowa

D

próg standardowy

E

drzwi wyposażone są w trzy zawiasy trójdzielne

F

skrzydło wyposażone jest w dwa niezależne
zamki z trzema bolcami oraz trzy bolce
antywyważeniowe

G

wzmocnienie pod zawiasy

H

regulacja języka

objaśnienia
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Superior 55 Plus
przekroje ↓

C

To cieplejsza wersja drzwi Superior. Wypełnienie drzwi stanowi wstrzykiwana piana
poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie wyższe parametry izolacyjności termicznej
niż polistyren spieniony. Dodatkowo konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak wykonany
z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą stabilność
mechaniczną skrzydła w zmiennych warunkach atmosferycznych. Skrzydło wyposażone
jest w dwa zamki z trzema bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe. Ościeżnica
termiczna zapobiega powstawaniu mostków termicznych dzięki specjalnej, dwudzielnej
konstrukcji przedzielonej wkładką z tworzywa sztucznego – wyposażona jest w takiej
samej konstrukcji próg termiczny. Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D o średnicy
15 mm znacznie ułatwiające regulację i ich funkcjonalność. Tak jak w przypadku pakietu
Superior można zamówić drzwi o określonej wysokości – fabrycznie wykonany skrót
drzwi to produkcja drzwi na wymiar, a nie obcięcie skrzydła i ościeżnicy.
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poszycie skrzydła wykonane z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
pokrytej wysokiej jakości folią odporną
na promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne
wypełnienie stanowi wstrzykiwana piana
poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie
wyższe parametry izolacyjności termicznej
niż polistyren spieniony.
ościeżnica termiczna to dwudzielna
konstrukcja przedzielona wkładką
z tworzywa sztucznego - zastrzeżony
wzór użytkowy
próg termiczny

E

drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D
o średnicy 15 mm znacznie ułatwiające
regulację i ich funkcjonalność

F

skrzydło wyposażone jest w dwa zamki z trzema
bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe

G

konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak
wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej
sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą
stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych
warunkach atmosferycznych

H

regulacja języka

objaśnienia
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Comfort 73
przekroje ↓

C
G
E

Dedykowany jest do budownictwa energooszczędnego. Grubość skrzydła 73 mm,
wypełnionego pianą poliuretanową, ciepła ościeżnica w połączniu z progiem
aluminiowym Roto z przekładką termiczną oraz czterostronna przylga zapewnia
termoizolacje na najwyższym poziomie. Dodatkowo możliwe zamówienie jest
podwaliny XPS do progu pozwalającego na dodatkowe zwiększenie izolacyjności
termicznej. Drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D o średnicy 20 mm, które
charakteryzują się zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń znacznie zwiększając
funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Drzwi wyposażone w taki zawias nie mają
skłonności do opadania. Dodatkowo umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach
co zapewnia symetrię położenia skrzydła względem ościeżnicy (regulacja góra/dół
oraz lewo/prawo) oraz odpowiedni docisk skrzydła do ościeżnicy (trzecia płaszczyzna
regulacji). Dwa niezależne zamki z trzema bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe
zapewniają wysoki stopień odporności na włamanie.
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poszycie skrzydła wykonane z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
pokrytej wysokiej jakości folią odporną
na promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne
wypełnienie stanowi wstrzykiwana piana
poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie
wyższe parametry izolacyjności termicznej
niż polistyren spieniony.
ościeżnica termiczna to dwudzielna
konstrukcja przedzielona wkładką z tworzywa
sztucznego - zastrzeżony wzór użytkowy

D
D

próg termiczny

E

drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D
o średnicy 20 mm znacznie ułatwiające regulację
i ich funkcjonalność

F

skrzydło wyposażone jest w dwa zamki z trzema
bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe

G

konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak
wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej
sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą
stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych
warunkach atmosferycznych

H

regulacja języka

objaśnienia
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Comfort 73 Plus
przekroje ↓

C

To drzwi o grubości 73 mm charakteryzujące się tymi samymi właściwościami
izolacyjności cieplnej i akustycznej co pakiet Comfort Dodatkowo wyposażony
jest w zamek listwowy z systemem hako - bolców i listwę zamkową Roto po stronie
ościeżnicy. Zamek listwowy zapewnia najwyższy komfort użytkowania – przekręcenie
jednego zamka automatycznie uruchamia wszystkie punkty ryglowania. Standardowo
zamek wyposażony jest w cichą zapadkę. Dzięki użyciu zamka listwowego drzwi
prezentują się wyjątkowo solidnie i estetycznie. Brak górnej rozety w połączeniu
z dedykowanym pochwytem sprawia, że drzwi posiadają minimalistyczny charakter,
który idealnie wpasowuje się w najnowsze trendy w budownictwie. Wszystkie zaczepy
zamka posiadają regulację docisku co w połączeniu zawiasem 3D zapewnia najwyższy
komfort użytkowania, fukcjonalności i odporności na włamanie.
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poszycie skrzydła wykonane z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
pokrytej wysokiej jakości folią odporną
na promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne
wypełnienie stanowi wstrzykiwana piana
poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie
wyższe parametry izolacyjności termicznej
niż polistyren spieniony.
ościeżnica termiczna to dwudzielna
konstrukcja przedzielona wkładką z tworzywa
sztucznego - zastrzeżony wzór użytkowy

D
D

próg termiczny

E

drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D
o średnicy 20 mm znacznie ułatwiające regulację
i ich funkcjonalność

F

skrzydło wyposażone jest w zamek listwowy,
który zapewnia najwyższy komfort użytkowania

G

konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak
wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej
sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą
stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych
warunkach atmosferycznych
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regulacja języka
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Galaxy to wyjątkowa kolekcja modeli o niepowtarzalnym i nowoczesnym wzornictwie,
podkreślonym zaokrągleniami w linii szkła, inoxów lub tłoczeń. Większość z tych modeli
dopiero wchodzi na rynek co pozwala cieszyć się ich unikalnością. Dedykowane dla osób,
które cenią odważny design i nie boją się eksperymentów.

kolekcja galaxy
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szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

sirius

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Sirius to wyjątkowy design, który cieszy się
dużą popularnością na rynkach zachodnich. Dwa duże
symetrycznie rozłożone przeszklenia, oddzielone
trzema ozdobnymi elementami inox nadają drzwiom
indywidualny charakter. Przeszklenia piaskowane
z motywem, w połączeniu z pochwytem idealnie
wygiętym pod takim samym promieniem co linia szkła,
dodatkowo podkreślają unikatowość tego modelu.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, czarny,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

18 — 19

katalog 2019

szyba
mleczna decormat

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

apollo 3D

polecana antaba
Wobi Comfort 10,
prostokątna, gięta,
inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Apollo 3D jest wyjątkowy pod każdym
względem. Nie tylko unikatowy kształt przeszklenia,
ale też ramka inox, której częscią są trzy wystające
elementy łączące jej długie krawędzie, nadają tym
drzwiom bardzo unikatowego charakteru.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, ciemny antracyt,
szyba mleczna decormat

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
jasny antracyt, lustro
weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

2119 zł

2519 zł

2859 zł

3279 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2919 zł

3319 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy
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szyba
piaskowana
z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

orion

polecana antaba
Wobi Comfort 9, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Orion to wyjątkowy model, który jest nowością
na rynku. Wydatny łuk w dużej inoxowej ramce
i przeszklenie z eleganckim motywem, tworzą
chraketrystyczny układ. Przeszklenie dostępne jest
także w wersji z lustrem weneckim.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, jasny antracyt,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

22 — 23

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

pollux

polecana antaba
Wobi Comfort 18,
prostokątna, wypukła,
inox, 150 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Pollux to elegancki i stonowany wzór,
z półkolistym kształtem w inoxowej oprawie, który
równoważy się z długim nowoczesnym pochwytem.
Charakterystyczny dla modelu jest wzór na piaskowanej
szybie, która dostępna jest też w wersji lustro weneckie.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, winchester,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
ciemny antracyt, lustro
weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

24 — 25

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

andromeda

polecana antaba
Wobi Comfort 20, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus
Plus inox,
inox,
wspomaganie

Andromeda to bardzo interesujący model, który łączy
w sobie inoxową ramkę z wypełnieniem z piaskowanej
szyby oraz płytkie tłoczenie, które jest dobrym tłem
dla motywu na szybie. Model występuje również
w wariancie z lustrem weneckim.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, biały, szyba
piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
winchester, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

26 — 27

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
klucz-klucz Wilka,
klasa C

taurus

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Taurus to popularne rozwiązanie wzornicze,
które charakteryzuje się półkolistymi liniami
i modułowym przeszkleniem dostępnym w wersji
z lustrem weneckim lub szybą refleks grafit. Kształt
wewnątrz drzwi określa inoxowa ramka, a całość może
dopełniać dedykowany pochwyt.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, wenge, szyba
refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
jasny antracyt, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1799 zł

2199 zł

2409 zł

2829 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

28 — 29

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

pegasus

polecana antaba
Wobi Comfort 20, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus
Plus inox,
inox,
wspomaganie

Model Pegasus to śmiałe, odważne wzornictwo, które
szybko zdobywa popularność na rynku. Charakteryzuje
się dużym przeszkleniem dostępnym w dwóch
dedykowanych wariantach: lustro weneckie lub szyba
piaskowana z motywem. Uwagę zwracają dwie różne
szerokości ramki inox podkreślające wyjątkowość tego
modelu.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, orzech,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, ciemny
antracyt, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

30 — 31

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

aries

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Aries to bardzo nowoczesne wzornictwo, które
świetnie sprawdzi się w odważnych, nieszablonowych
wnętrzach. Inoxowa ramka ma ciekawy kształt, który
dodatkowo wypełniony jest przeszkleniem w odcieniu
grafitu. Do wyboru także lustro weneckie.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, jasny antracyt,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

32 — 33

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

gemini

polecana antaba
Wobi Comfort 5
prostokątna, prosta,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Gemini to bardzo ciekawe rozwiązanie
w designie. Kształt utworzony dość masywną,
nieregularną inoxową ramką z wypełnieniem refleks
grafit lub lustro weneckie. Całość bardzo dobrze
komponuje się z pochwytem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, ciemny antracyt,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, biały,
lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

34 — 35

katalog 2019

szyba
mleczna decormat

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

centaurus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Centaurus to bogaty wzorniczo model, który łączy
w sobie kilka elementów. Kształt przeszklenia tworzy
klasyczna ramka w kolorze drzwi. Dodatkowo wzór
wzbogacony jest poziomymi listwami w inoxie.
Przeszklenie dostępne w wersji: szyba mleczna
decormat lub lustro weneckie.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, winchester,
szyba mleczna decormat

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

winchester

orzech

antracyt

złoty dąb

mahoń

wenge

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

36 — 37

katalog 2019

szyba
witraż

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
komplet wkładek Wilka
klasa A do klamko-klamek
i klamko-pochwytów

elara

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Elara charakteryzuje się bardzo popularnym,
głębokim tłoczeniem. Zaproponowany do tego
modelu krótki, zaokrąglony witraż osadzony w ramce
w kolorze drzwi, podkreśla jego klasyczny charakter.
Występuje również w wariancie z uniwersalnym lustrem
weneckim. Dostępny tylko w dwóch klasycznych
kolorach.

↑
wyposażenie
Superior 55 Plus, orzech,
witraż

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb, lustro
weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

orzech

złoty dąb

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

jednoskrzydłowe

1299 zł

1599 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

Comfort 73

Comfort 73 Plus

7 dni
termin produkcji
nie występuje w rozmiarze 100

ograniczona wysokość skrótu

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

38 — 39

katalog 2019

szyba
witraż

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
komplet wkładek Wilka
klasa A do klamko-klamek
i klamko-pochwytów

virgo

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Virgo charakteryzuje się bardzo popularnym,
głębokim tłoczeniem. Zaproponowany do tego
modelu długi zaokrąglony witraż osadzony w ramce
w kolorze drzwi, podkreśla jego klasyczny charakter.
Występuje również w wariancie z uniwersalnym lustrem
weneckim. Dostępny tylko w dwóch klasycznych
kolorach.

↑
wyposażenie
Superior 55 Plus, złoty dąb,
witraż

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

orzech

złoty dąb

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

jednoskrzydłowe

1299 zł

1599 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

Comfort 73

Comfort 73 Plus

7 dni
termin produkcji
nie występuje w rozmiarze 100

ograniczona wysokość skrótu

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

40 — 41

katalog 2019

szyba
witraż

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
komplet wkładek Wilka
klasa A do klamko-klamek
i klamko-pochwytów

lupus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Lupus to ultraklasyczny, popularny model
na polskim rynku. Charaktereyzuje się owalnym
przeszkleniem, umiewszczony, wramce w kolorze
drzwi, zaakcentowanym głębokim tłoczeniem.
Dostępny tylko w dwóch klasycznych kolorach.

↑
wyposażenie
Superior 55 Plus,
złoty dąb, witraż

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech, witraż

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

orzech

złoty dąb

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

jednoskrzydłowe

1299 zł

1599 zł

dwuskrzydłowe

2699 zł

3099 zł

Comfort 73

Comfort 73 Plus

7 dni
termin produkcji
nie występuje w rozmiarze 100

ograniczona wysokość skrótu

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

42 — 43

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Wobi Comfort 10,
prostokątna, gięta,
inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

kastor

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Kastor to śmiałe, odważne wzornictwo, które
szybko zdobywa popularność na rynku. Charakteryzuje
się dwoma paskami inox o różnej szerokości, które
tworzą ciekawy kształt podkreślający wyjątkowość
tego modelu. Całości charakteru dodaje dedykowany
pochwyt.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
jasny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

2299 zł

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

44 — 45

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Wobi Comfort 20, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

phoenix

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Phoenix to minimalistyczny design, któremu
charakteru dodaje inoxowa wstawka w łukowatym
kształcie jako dodatek, która podkreśla delikatne
tłoczenie. Model ten sprawdzi się w nowoczesnych
wnętrzach.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, biały

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja galaxy

46 — 47

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecana klamka
komplet wkładek Wilka
klasa A do klamko-klamek
i klamko-pochwytów

europa
Model Europa to model bez przeszklenia, który
charakteryzuje się bardzo popularnym, głębokim
i klasycznym tłoczeniem. To model świetnie
dopełniający tradycyjne wnętrza. Dostępny tylko
w dwóch klasycznych kolorach.

↑
wyposażenie
Superior 55 Plus,
złoty dąb

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

orzech

złoty dąb

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

jednoskrzydłowe

1119 zł

1409 zł

dwuskrzydłowe

2119 zł

2459 zł

Comfort 73

Comfort 73 Plus

7 dni
termin produkcji
nie występuje w rozmiarze 100

ograniczona wysokość skrótu

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

48 — 49

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecana klamka
komplet wkładek Wilka
klasa A do klamko-klamek
i klamko-pochwytów

vela
Model Vela to ultraklasyczny, popularny model
na polskim rynku. Charaktereyzuje się głębokim
tłoczeniem. Dostępny tylko w dwóch klasycznych
kolorach.

↑
wyposażenie
Superior 55 Plus,
orzech

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

orzech

złoty dąb

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

jednoskrzydłowe

1119 zł

1409 zł

dwuskrzydłowe

2119 zł

2459 zł

Comfort 73

Comfort 73 Plus

7 dni
termin produkcji
nie występuje w rozmiarze 100

ograniczona wysokość skrótu

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja galaxy

50 — 51

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Wobi Comfort 20, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
Okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

linx

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Linx to bardzo klasyczny, oszczędny
w zdobieniach model z płytkim tłoczeniem. Dla tych,
którzy lubią proste wzornictwo i solidne wykonanie.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
dąb bielony

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1349 zł

1649 zł

1999 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

52 — 53

katalog 2019

Polstar

Horizon to modele drzwi o uniwersalnym charakterze i prostym wzornictwie,
podkreślonym prostymi liniami szkła, inoxów lub tłoczeń. Większość z tych modeli
cieszy się dużą popularnością. Dedykowane dla osób, które cenią minimalizm
i funkcjonalność.

kolekcja horizon

54 — 55

katalog 2019

Polstar

szyba
szkło stepowe

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

kepler 3D

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, czarna, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus, czarna,
wspomaganie

Model Kepler 3D to model z efektem trójwymiarowości.
Ten efekt został uzyskany dzięki zastosowaniu
czarnego eleganckiego szkła stepowego wystającego
ponad powierzchnię drzwi. Czarne okucia idealnie
komponują się z całością.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
orzech, szkło stepowe

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
ciemny antracyt, szkło stepowe

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

2119 zł

2519 zł

2859 zł

3279 zł

dwuskrzydłowe

2919 zł

3319 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

56 — 57

katalog 2019

Polstar

szyba
szkło stepowe

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

pascal 3D

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, czarna, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus, czarna,
wspomaganie

Pascal 3D to bez wątpienia najbardziej
charakterystyczny i odważny design w całej kolekcji
Horizon. Bardzo ciekawe przeszklenie ze szkła
stepowego oraz dodatkowe wąskie pionowe elementy
inox tworzą interesujące połączenie, które z całą
pewnością będzie zwracać na siebie uwagę. Model
świetnie komponuje się z czarnymi okuciami i prostym
pochwytem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, biały,
szkło stepowe

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, jasny
antracyt, szkło stepowe

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

2119 zł

2519 zł

2859 zł

3279 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2919 zł

3319 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

drzwi mogą być otwierane
tylko na zewnątrz

brak możliwości skrótu

kolekcja horizon

58 — 59

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

newton 3D

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Newton to piękne połączenie Inoxu 3D, który
doskonale komponuje się wzorniczo z ciemną szybą
w odcieniu grafitu lub z lustrem weneckim. Bardzo
charakterystyczny wzór, który będzie mocnym
akcentem każdego wnętrza.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, wenge,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, ciemny
antracyt, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

2119 zł

2519 zł

2859 zł

3279 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2919 zł

3319 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

60 — 61

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

avila neo

polecana klamka
Axa Haga Plus, czarna,
wspomaganie

Avila Neo to model wyjątkowy i bardzo elegancki.
Charakteru nadaje mu wykorzystanie czarnego inoxu
i przeszkleń w odcieniu grafitu. W komplecie z czarną
klamką nabiera spójnego wyglądu.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, ciemny antracyt,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, biały,
lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1839 zł

2239 zł

2449 zł

2869 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2859 zł

3149 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3249 zł

3709 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

62 — 63

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

galileo

polecana antaba
Wobi Comfort 5,
prostokątna, prosta,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Galileo to bardzo elegancki, geometryczny wzór,
którego cechą szczególną jest wąskie przeszklenie na
całej wysokości drzwi. Ten model występuje z szybą
refleks grafit lub lustrem weneckim. Całość dopełniają
eleganckie tłoczenia i dedykowany pochwyt.
Doskonały wybór do nowoczesnych, minimalistycznych
wnętrz.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, ciemny antracyt,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, biały,
lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

64 — 65

katalog 2019

szyba
mleczna

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

torres

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Torres to bardzo elegancki, geometryczny wzór, którego
cechą szczególną jest duże przeszklenie zajmujące znaczną
cześć powierzchni drzwi. Całość dopełniają eleganckie
tłoczenia. Doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, wenge,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, ciemny
antracyt, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

66 — 67

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

lemos

polecana antaba
Wobi Comfort 5,
prostokątna, prosta,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Lemos to bardzo minimalistyczny design
z wąskim przeszkleniem na całej wysokości drzwi
usytułowanym na środku. Szyba osadzona jest
w inoxowej ramce i występuje w wersji refleks grafit lub
lustro weneckie. Ten model bardzo dobrze komponuje
się z pochwytem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, winchester,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

68 — 69

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

hevelius

polecana antaba
Wobi Comfort 5,
prostokątna, prosta,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Hevelius charateryzuje się dużym prostąkątnym
przeszkleniem zajmującym znaczną część powierzchni
drzwi, które występuje w dwóch wariantach do
wyboru. To bardzo nowoczesny model, którego
elegancka i wyważona symetria sprawia, że cieszy się
dużą popularnością.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, jasny antracyt,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

70 — 71

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

magellan

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Magellan charakteryzuje się minimalistycznym
prostokątnym przeszkleniem w nowoczesnej ramce
inox. Dzięki zastosowaniu wyjątkowego motywu na
szkle nabiera swojej unikalności. Występuje również
w wariancie z uniwersalnym lustrem weneckim
i doskonale prezentuje sie z dedykowaną antabą.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, czarny,
szyba piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

72 — 73

katalog 2019

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

picard

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Picard to nowoczesny bogato zdobiony model.
Przeszklenie położone jest blisko linii zamków tworząc
miejsce dla pięciu ozdobnych pasków inox.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, wenge,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, ciemny
antracyt, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

74 — 75

katalog 2019

szyba
piaskowana z motywem

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

avila

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Avila to jeden z popularniejszych modeli w kolekcji
Horizon. Ten wzór charakteryzuje się dość dużą,
prostokątną ramką z przeszkleniem w wersji
piaskowanej szyby z motywem lub lustrem weneckim.
Całość dopełniają dwie pary równoległych inoxowych
pasków.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, złoty dąb, szyba
piaskowana z motywem

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

76 — 77

katalog 2019

szyba
mleczna decormat

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

copernicus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Copernicus to charakterystyczny model z czterema
poziomymi przeszkleniami, które zajmują dużą część
powierzchni drzwi. Każde jest w inoxowej ramce
i dostępne z szybą mleczną decormat lub w wersji
z lustrem weneckim.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, ciemny antracyt,
szyba mleczna decormat

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1799 zł

2199 zł

2409 zł

2829 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

78 — 79

katalog 2018

szyba
refleks grafit

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

diaz

polecana antaba
Wobi Comfort 5,
prostokątna, prosta,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Diaz to nowoczesny model z fantazyjnym i śmiałym
tłoczeniem w formie niesymetrycznych pasów
i ekstrawaganckim nierównobocznym przeszkleniem.
Model podkreśla indywidualizm nabywcy. Nowość na
rynku.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, jasny antracyt,
szyba refleks grafit

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

80 — 81

katalog 2019

szyba
mleczna decormat

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

arago

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Arago to nietypowy model z ciekawym rozwiązaniem
wzorniczym. Charakteru nadaje mu wąska ramka
w kolorze okleiny, wypełniona szybą mleczną decormat
lub lustrem weneckim. Drzwi posiadają też płytkie
tłoczenia, które dopełniają elegancką geometrię tego
modelu.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, orzech,
szyba mleczna decormat

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb, lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne kolory
kolory

biały

winchester

orzech

antracyt

wenge

złoty dąb

mahoń

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja horizon

82 — 83

katalog 2019

szyba
mleczna decormat

Polstar

szyba
lustro weneckie

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

vasco

polecana klamka
Axa Haga Plus, czarna,
wspomaganie

Model Vasco to drzwi z podłużnym wąskim
przeszkleniem zaakcentownaym pionowymi
delikatnymi tłoczeniami. Przeszklenie osadzone
jest w tradycyjnej ramce w kolorze drzwi.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, orzech
szyba mleczna decormat

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, winchester
lustro weneckie

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne kolory
kolory

biały

winchester

orzech

antracyt

wenge

złoty dąb

mahoń

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1699 zł

2099 zł

2309 zł

2729 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone skrzydło czynne

2699 zł

3099 zł

dwuskrzydłowe / przeszklone oba skrzydła

3099 zł

3559 zł

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakiecie
Superior 55 Plus Fast – tabele
i dopłaty na stronie 117

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

kolekcja horizon

84 — 85

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

gama
Gama to nowoczesny model o minimalistycznym
charakterze. Jego cechą szczególną są trzy
równoległe, blisko osadzone listwy z inoxu, które
dodają indywidualnego charakteru. Pomimo skromnej
formy, są to drzwi, obok których nie da się przejść
obojętnie.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
orzech

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

86 — 87

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

cortez

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Cortez to klasyka z lekką nutą nowoczesności,
w postaci subtelnego wzoru z listw inoxowych. Solidna
forma sprawia, że te drzwi cieszą się niesłabnącą
popularnością.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
ciemny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

88 — 89

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecany pochwyt
pochwyt kieszeniowy Wobi
z oświetleniem LED,
pionowy, inox, 40 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

nakamoto
Model Nakamoto to gładkie drzwi z pojedynczym
wąskim i delikatnym elementem inox. To subtelne
wzornictwo idealnie komponuje się z zatopionym
w drzwiach pochwytem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, czarny

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
winchester

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

90 — 91

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecany klamko-pochwyt
Axa Niagara inox

alvarado
Model Alvarado to nowoczesny model, który posiada
delikatne pionowe tłoczenia. Całość doskonale
komponuje się z inoxową wstawką oraz z pokazanym
na zdjęciu klamko-pochwytem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, orzech

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, wenge

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

92 — 93

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

pires

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Pires to bardzo klasyczna forma wzbogacona trzema
równoległymi wstawkami z Inoxu oraz płytkie,
delikatne tłoczenia które sprawiają, że te drzwi to
doskonały wybór dla amatorów miniamalistycznych
rozwiązań.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
jasny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
wenge

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

94 — 95

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
antaba Wobi Comfort 30,
pozioma, prostokątna,
Inox, 50 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

tesla
Tesla to ultranowatorski debiut na polskim rynku.
Charakteryzujący się horyzontalnymi delikatnymi
tłoczerniami rozmieszczonymi symetrycznie oraz
dwoma elementami inox .Model doskonale komponuje
się z pokazaną na zdjęciu antabą.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, jasny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, beton

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

96 — 97

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
antaba Wobi Comfort 30,
pozioma, prostokątna,
Inox, 50 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

darwin
Model Darwin to ewolucyjny debiut na polskim rynku.
Dwa delikatne pionowe tłoczenia przecinające się
z elementami inox. Całośc doskonale komponuje się
z pokazaną na zdjęciu antabą.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, beton

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1169 zł

1569 zł

1899 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2199 zł

2659 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

98 — 99

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

tales

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Tales to klasyczny model z subtelnym dodatkiem
w formie płytkiego tłoczenia. Bardzo popularny model,
w którym jakość doskonale równoważy się z ceną
i parametrami.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
wenge

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
złoty dąb

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1349 zł

1649 zł

1999 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

100 — 101

katalog 2019

Polstar

polecany pochwyt
pochwyt kieszeniowy Wobi
z oświetleniem LED,
poziomy, inox, 43 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

irala

polecana klamka
Axa Haga Plus
inox, wspomaganie

Irala to nowoczesny model, który idealnie komponuje
się z uchwytem wpuszczanym z podświetleniem
LED. Uwagę zwracają przetłoczone pasy rozłożone
symetrycznie na całej powierzchni skrzydła. Nowość
na rynku.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
dąb bielony

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
jasny antracyt

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1349 zł

1649 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

102 — 103

katalog 2019

Polstar

polecana antaba
Wobi Comfort 5 prostokątna,
prosta, inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

diego

polecana klamka
Axa Haga Plus, inox,
wspomaganie

Diego to nowoczesny model z fantazyjnym i śmiałym
tłoczeniem w formie niesymetrycznych pasów. Model
podkreśla indywidualizm nabywcy. Nowość na rynku.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
ciemny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1349 zł

1809 zł

2199 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon

104 — 105

katalog 2019

Polstar

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecany klamko-pochwyt
Axa Niagara inox

drake
Drake to klasyczny model bogaty w symetryczne
zdobienia, którego centrum stanowi kwadrat
postawiony na jednym z boków. Klasyczna elegancja
w stylu angielskim.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus,
ciemny antracyt

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
biały

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1469 zł

1809 zł

2299 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon
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polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

polecana klamka
Axa Haga Plus, czarna,
wspomaganie

gutenberg
Model Gutenberg to nowatorski design na polskim
rynku. Odpowiadający współczesnym trendom
wzornictwa. Pięć pionowych wytłoczonych linii
rozmieszczonych asymetrycznie tworzy ciekawą
całość.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, beton

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus, biały

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

1069 zł

1349 zł

1649 zł

1999 zł

dwuskrzydłowe

2049 zł

2499 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

kolekcja horizon
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polecana antaba
Axa Montreal, okrągła,
prosta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja
Plus

polecana wkładka
wkładka klucz-klucz
Wilka, klasa C

columb

polecana klamka
Axa Haga Plus inox,
wspomaganie

Model Columb, to najbardziej klasyczny i uniwersalny
z modeli. Minimalizm zamknięty w gładkiej formie
bez tłoczeń. Te drzwi cieszą się nieustannym
powodzeniem, ponieważ ich oszczędna forma budzi
zaufanie i skojarzenia z bezpieczeństwem.

↑
wyposażenie
Comfort 73 Plus, złoty dąb

→
wersja dwuskrzydłowa
Superior 55 Plus,
orzech

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

drzwi na wymiar
skok co 10 mm

14 dni
termin produkcji

dostępne
kolory

biały

czarny *

winchester

orzech

jasny antracyt

rdza
architektoniczna corten*

złoty dąb

mahoń

antracyt

beton
architektoniczny*

dąb bielony*

wenge

ciemny antracyt

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

jednoskrzydłowe

999 zł

1299 zł

1649 zł

1999 zł

dwuskrzydłowe

1999 zł

2459 zł

* kolor za dopłatą

Podane ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT

7 dni
termin produkcji
Drzwi występują w pakietach
Superior 55 Plus Fast i Superior
55 Plus Fast silentium – tabele
i dopłaty na stronie 117

tabele i akcesoria

110 — 111

akcesoria

Podane ceny są cenami netto, do których
trzeba doliczyć podatek VAT

↓

produkt

Sup 55

katalog 2019

Sup 55 +

Com 73

elektrozaczep Roto
dołączone przewody zasilające

zasilacz 12V/24W do elektrozaczepu,
do antab elektronicznych i do pochwytów
z oświetleniem LED”

180 zł

50 zł

podwalina systemowa XPS Roto, 1,2 m
wysokość 8 cm

odkopnik - listwa odbojnikowa
Polstar

160 zł

produkt

Sup 55

Sup 55 +

Com 73

okapnik Polstar
drzwi jednoskrzydłowe

40 zł

okapnik Polstar
drzwi dwuskrzydłowe

60 zł

okapnik Roto
w komplecie uszczelka szczotkowa

50 zł

Com 73 +

130 zł

klamko-pochwyt Axa Niagara
inox

160 zł

75 zł

klamka Axa Haga Plus
inox, wspomaganie

150 zł

120 zł

150 zł

klamka Axa Haga Plus
czarna, wspomaganie

180 zł

140 zł

30 zł

klamko-pochwyt Axa Haga Plus
inox, wspomaganie

170 zł

140 zł

300 zł

klamko-pochwyt Axa Haga Plus
czarna, wspomaganie

200 zł

160 zł

220 zł

osłonki zawiasów 3D
komplet - 3 szt.
drzwi jadnoskrzydłowe

osłonki zawiasów 3D
komplet - 6 szt.
drzwi dwuskrzydłowe

wizjer cyfrowy Axa

↓

klamka Axa Niagara
inox

90 zł

samozamykacz TS 200 V Geze

wizjer

Com 73 +

Polstar

tabele i akcesoria

↓

112 — 113

produkt

katalog 2019

Sup 55

Sup 55 +

Com 73

klamka Axa Diva
inox, 3 klasa bezpieczeństwa

Com 73 +

200 zł

komplet wkładek Wilka klasa A
do klamko-klamek i klamko-pochwytów

Polstar

produkt

↓

Sup 55

Sup 55 +

Com 73

Com 73 +

120 cm

antaba Axa Montreal, okrągła, gięta,
inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

560 zł

510 zł

antaba Axa Montreal, okrągła, prosta,
czarna, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

560 zł

500 zł

antaba Axa Montreal, okrągła, prosta,
inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

510 zł

450 zł

antaba Axa Montreal, okrągła, skośna,
inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

560 zł

500 zł

antaba Wobi Comfort 20,
okrągła, gięta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

670 zł

640 zł

antaba Wobi Comfort 10,
prostokątna, gięta,
inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

680 zł

650 zł

105 zł

(dopłata do kompletu wkładek Wilka Black
w kolorze czarnym - 140 zł)

120 cm

komplet wkładek Wilka klasa A
do okucia Solo Gaja

105 zł

160 zł

85 zł

(dopłata do kompletu wkładek Wilka Black
w kolorze czarnym - 140 zł)

wkładka Wilka klasa A
klucz/klucz do wszystkich okuć

120 cm

(dopłata do kompletu wkładek Wilka Black
w kolorze czarnym - 60 zł)

komplet wkładek Wilka klasa C
do klamko-klamek i klamko-pochwytów

160 zł

120 cm

komplet wkładek Wilka klasa C
do okucia Solo Gaja

wkładka Wilka klasa C
klucz/klucz do wszystkich okuć

240 zł

270 zł

140 zł
120 cm

wkładka Wilka klasa C
wkładka z gałką do wszystkich okuć

160 zł

120 cm

tabele i akcesoria

114 — 115

produkt

↓

120 cm

160 cm

antaba Wobi Comfort 9, okrągła,
gięta, inox, 120 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

antaba Wobi Comfort 5, prostokątna,
prosta, inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

Sup 55

katalog 2019

Sup 55 +

670 zł

650 zł

Com 73

Com 73 +

640 zł

600 zł

produkt

↓

150 cm

43 cm

120 cm

antaba Axa Montreal, okrągła, prosta,
inox, 120 cm, elektroniczna +
okucie Axa Solo Gaja Plus

50 cm

160 cm

160 cm

650 zł

600 zł

antaba Wobi Comfort 30, pozioma,
prostokątna, Inox, 50 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

700 zł

650 zł

Antaba Wobi Comfort 5 elektroniczna,
prostokątna, prosta, inox, 160 cm +
okucie z rozetą górną Solo Gaja plus inox

700 zł

650 zł

antaba Wobi Comfort 5, prostokątna,
prosta, czarna, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

700 zł

650 zł

Polstar

40 cm

160 cm

Sup 55

Sup 55 +

Com 73

Com 73 +

antaba Wobi Comfort 18, prostokątna,
wypukła, inox, 150 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

670 zł

620 zł

pochwyt kieszeniowy Wobi
z oświetleniem LED, poziomy,
inox, 43 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

1000 zł

900 zł

pochwyt kieszeniowy Wobi
z oświetleniem LED, pionowy,
inox, 40 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

1000 zł

900 zł

pochwyt kieszeniowy Wobi
z oświetleniem LED, pionowy,
inox, 160 cm +
okucie Axa Solo Gaja Plus

1500 zł

1450 zł

tabele i akcesoria
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porównanie wyposażenia pakietów

produkt

cena

ceownik maskujący

50 zł

mocowanie samozamykacza do drzwi
otwieranych na zewnątrz

40 zł

dopłaty →

wzmocnienie pod samozamykacz

50 zł

dopłaty →

skrót drzwi

150 zł

dopłaty →

skrót drzwi dwuskrzydłowych

250 zł

dopłaty →

Inox od strony wewnętrznej

150 zł

dopłaty →

drzwi dwukolorowe — bicolor

150 zł

dopłaty →

drzwi dwuskrzydłowe
dwukolorowe — bikolor

250 zł

drzwi jednoskrzydłowe
kolory: dąb bielony, czarny, beton
architektoniczny, rdza architektoniczna - corten

150 zł

drzwi dwuskrzydłowe
kolory: dąb bielony, czarny, beton
architektoniczny, rdza architektoniczna - corten

250 zł

dopłaty →

rozmiar 100 cm

150 zł

dopłaty →

drzwi jednoskrzydłowe
Superior 55 Plus Fast

250 zł

dopłaty →

drzwi jednoskrzydłowe
Superior 55 Plus Fast silentium

250 zł

↓

dopłaty →

dopłaty →

Sup 55

Sup 55 +

Com 73

Com 73 +

↓

Superior 55 Plus Fast

Superior 55 Plus Fast silentium

grubość skrzydła

55 mm

55 mm

wypełnienie

Piana PUR

wypełnienie akustyczne

ościeżnica

termiczna

standard

próg

aluminiowy

standard

zawiasy

3D

3 zawiasy trójdzielne

zamki

listowy ROTO / niezależny górny zamek

listowy ROTO / niezależny górny zamek

strona zamkowa
ościeżnicy

regulacja języka,
regulacja wszystkich punktów ryglujących

regulacja języka,
regulacja wszystkich punktów ryglujących

skrzydło

czteroprzylogwe

czteroprzylogwe

możliwość skrótu

w wybranych modelach 10 cm

w wybranych modelach 10 cm

RC2 / akustyka

nie

tak - drzwi pełne, wymagana klamka
Axa Diva inox - 3 klasa bezpieczeństwa
oraz wkładki WIlka klasa C

ilość punktów mocujących

12

12

bolce antywyważeniowe

3 - wzmocnione

3 - wzmocnione

tabele i akcesoria
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wymiary zewnętrzne ościeżnicy

szerokość
drzwi
(cm)

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

A* (mm)

B* (mm)

A

B

A

B

A

B

70

803

2080

807

2083

838

2091

845

2091

80

903

2080

907

2083

938

2091

945

2091

80N

873

2080

877

2083

90

1003

2080

1007

2083

1038

2091

1045

2091

90N

973

2080

977

2083

100

1103

2080

1107

2083

1138

2091

1145

2091

110

1204

2079

1204

2082

120

1304

2079

1304

2082

130

1404

2079

1404

2082

1504

2082

↓
przekrój pionowy

min 10 mm

*D (mm)

140

*B (mm)

wymiary w świetle przejścia ościeżnicy
↓
przekrój poziomy
szerokość
drzwi
(cm)

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

C* (mm) D* (mm)

C

D

C

D

C

D

70

703

2000

703

2000

714

2009

721

2009

80

803

2000

803

2000

814

2009

821

2009

80N

773

2000

773

2000

90

903

2000

903

2000

90N

873

2000

873

2000

100

1003

2000

1003

2000

min 10 mm

min 10 mm

*C (mm)
914

2009

921

2009

1014

2009

1021

2009
*A (mm)

110

1101

2001

1101

2001

120

1201

2001

1201

2001

130

1301

2001

1301

2001

1401

2001

140

tabele i akcesoria
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wymiary drzwi

Polstar

dostępność opcji w pakietach
jednoskrzydłowe

dwuskrzydłowe

80 cm

80 + 30 cm
Superior 55

↓
90 cm

80 + 40 cm
drzwi na wymiar

100 cm *

90 + 40 cm

możliwość
samodzielnego
skrócenia drzwi

90+30 cm

100+30cm *
* występuje tylko w kolorach:
ciemny antracyt, biały, złoty
dąb, orzech;

skrzydło trzy
przylgowe

100+40 cm *

skrzydło cztero
przylgowe

porównanie wyposażenia pakietów

samozamykacz

↓

Superior 55

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus

grubość skrzydła

55 mm

55 mm

73 mm

73 mm

element mocujący
samozamykacz

elektrozaczep
wypełnienie

Polistyren — Grafit

Piana PUR

Piana PUR

Piana PUR

ościeżnica

Standard

Termiczna

Termiczna

Termiczna

próg

Standard

Termiczny

Alu Thermo

Alu Thermo

zawiasy

Standard 2D

3D fi 15 mm

3D fi 20 mm

3D fi 20 mm

zamki

2 zamki trójbolcowe

2 zamki trójbolcowe

2 zamki trójbolcowe

Wielopunktowy Roto

ciepłe poszerzenie
progu

trzy lata gwarancji

termin produkcji
Ud

1,2 W/m2K

1,1 W/m2K

0,85 W/m2K

0,85 W/m2K

Superior 55 Plus

Comfort 73

Comfort 73 Plus
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Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu, zamieszczonych w nim tekstów,
logotypów POLSTAR oraz elementów graficznych jest Polstar Doors sp. z o. o. sp. k.
Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów umieszczonych
w niniejszym katalogu bez uprzedniej zgody Polstar Doors sp. z o.o. sp. k.
Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego i są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Zamieszczone zdjęcia i wzory mogą odbiegać kolorystycznie od oryginału.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych
w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia.
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galaxy / galaxy

Regionalny Kierownik Sprzedaży:
Polska centralna
tel. +48 731 767 682

124 — PB

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 44 667 60 27
zamowienia@polstar.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży:
Polska północna
tel. +48 577 510 006

Nasz adres:
Polstar Doors sp. z o.o. sp. k.
ul. Dworska 12,
26-260 Czermno Kolonia
www.polstar.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży:
Polska południowa
tel. +48 577 510 008

3 lata
gwarancji

drzwi
na wymiar

