
dla sieci

SZYBKA
REALIZACJA
10 dni roboczych + dostawa
dotyczy wyłącznie drzwi jednoskrzydłowych



TULLA

str. 2

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej 
jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP.
Ramiak pionowy - usłojenie pionowe, poprzeczki 
i panele – usłojenie poziome.
Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone folią.

ź szkło biały mat lub brąz mat o gr. 4 mm;

ź zawias srebrny typ B - 3 szt.

ź zamek 1-pkt. 72 mm na klucz, pod wkładkę, 
z blokadą WC lub bez otworu na klucz;

ź drzwi niższe o 50 mm - bez dopłaty, brak 
innych możliwości skrótu

ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome

panele, szklenie

„60”-„90”

„120”-„180”

SYSTEM
przylgowy

wz. W02S8

wz. W02P8

485 ne�o / 596,55 bru�ocena 485 ne�o / 596,55 bru�o 485 ne�o / 596,55 bru�o 555 ne�o / 682,65 bru�o

wz. W02S2 wz. W02S8 wz. W02D2

KOLORYSTYKA WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ECO TOP 120

biały

dąb angielski dąb salinas

135 141

II klasa

ź podcięcie wentylacyjne:   30 ne�o / 36,90 bru�o
ź tuleje wentylacyjne jeden rząd: 44 ne�o / 54,12 bru�o



INVITI

str. 3

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej 
jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP.
Ramiak pionowy - usłojenie pionowe, poprzeczki 
i panele – usłojenie poziome.
Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone folią.

ź szkło biały mat lub brąz mat o gr. 4 mm;
ź zamek 1-pkt. 72 mm na klucz, pod wkładkę, 

z blokadą WC lub bez otworu na klucz;
ź drzwi niższe o 50 mm - bez dopłaty, brak 

innych możliwości skrótu
ź zawias srebrny typ B - 3 szt.

ź tuleje wentylacyjne jeden rząd: 44 ne�o / 54,12 bru�o
ź podcięcie wentylacyjne:   30 ne�o / 36,90 bru�o

ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome

panele, szklenie

„60”-„90”

„120”-„180”

SYSTEM
przylgowy

wz. W03D2

wz. W03P7

485 ne�o / 596,55 bru�ocena 485 ne�o / 596,55 bru�o 485 ne�o / 596,55 bru�o 555 ne�o / 682,65 bru�o

wz. W03S2 wz. W03S7 wz. W03D2

KOLORYSTYKA WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

ECO TOP 120

biały

dąb angielski dąb salinas

135 141

II klasa



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN TUNEL DO ZABUDOWY MURU

OŚCIEŻNICA STAŁA MDF SYSTEM NAŚCIENNY

LISTWY MASKUJĄCE

ź opaski łączone pod kątem 90°   30 / 36,90 bru�o
(dot. opaski typ B)

ź ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych  +50%
ź ościeżnica niższa o 50 mm  bez dopłaty

ź tunel drzwi dwuskrzydłowych  +50%
ź opaski łączone pod kątem 90°  50 / 61,50 bru�o

(dot. opaski typ B)

ź drzwi niższe o 50 mm  +20%
ź do drzwi dwuskrzydłowych  +50%

ECO TOP

120

biały

dąb angielski

135

dąb salinas

141

ECO TOP 120

biały dąb angielski

135

dąb salinas

141

LISTWA OWALNA LC1 symbol LC1F

do jednoskrzydłowych

do dwuskrzydłowych

30 / 36,90 bru�o

40 / 49,20 bru�o

LISTWA MASKUJĄCA LD6 symbol LD6F

do jednoskrzydłowych

do dwuskrzydłowych

53 / 65,19 bru�o

62 / 76,26 bru�o

KOLEKCJA DOSTĘPNA U PARTNERÓW HANDLOWYCH GRUPY FACHOWIEC

ECO TOP

ościeżnica do drzwi jednoskrzydłowych 148 / 182,04 bru�o

+50%

bez dopłaty

ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych

ościeżnica niższa o 50 mm

Cena zawiera: prowadnicę, maskownicę 
i słup dojazdowy

+ 591 / 726,93 bru�o

ZP1A 75-85 256 / 314,88 bru�o

256 / 314,88 bru�o

263 / 323,49 bru�o

272 / 334,56 bru�o

279 / 343,17 bru�o

288 / 354,24 bru�o

298 / 366,54 bru�o

309 / 380,07 bru�o

321 / 394,83 bru�o

331 / 407,13 bru�o

342 / 420,66 bru�o

357 / 439,11 bru�o

85-95

95-120

120-140

140-160

160-180

180-200

200-220

220-240

240-260

260-280

280-300

ZP1B

ZP2

ZP3

ZP4

ZP5

ZP6

ZP7

ZP8

ZP9

ZP10

ZP11

ZT1ZN1 76-116 369 / 453,87 bru�o

392 / 482,16 bru�o

418 / 514,14 bru�o

431 / 530,13 bru�o

461 / 567,03 bru�o

477 / 586,71 bru�o

520 / 639,60 bru�o

588 / 723,24 bru�o

116-142

142-182

182-208

208-248

248-274

274-314

314-354

ZT2ZN2

ZT3ZN3

ZT4ZN4

ZT5ZN5

ZT6ZN6

ZT7ZN7

ZT8ZN8
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