
polesie 
W W W  P O L E S I E - D O O R S  C O M



Polesie Doors -
• Niezaprzeczalne piękno i niezrównany styl

wywodzący się z dobrego smaku i zrozumienia trendów.

• Wysoka jakość i funkcjonalność wynikająca z wieloletniego
doświadczenia i odpowiedzialności wobec każdego klienta.

• Naturalne i przyjazne środowisku, tego nie da się oszukać.

Z wielką starannością i dbałością o szczegóły...



Firma Polesie Doors prowadzi produkcję wysokiej jakości drzwi drewnianych w kilku 
fabrykach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt uznanych, europejskich producentów. Drzwi są 
wykonane z naturalnego drewna, wyselekcjowanego z wielką starannością. W miejsca wyciętych 
drzew prowadzone są cały czas nowe nasadzenia. Firma troszczy się w ten sposób o to, aby 
produkcja miała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Lakiery używane do pokrycia 
skrzydeł drzwiowych spełniają wysokie normy europejskie. 



DREWNIANE  DRZWI  WEWNĘTRZNE

POLESIE

OZNACZENIA SYMBOLI            

Skrzydło
bezprzylgowe

Ościeżnica
Regulowana

Zamek
magnetyczny

Zawiasy jednoosiowe
dwuskrzydełkowe 

Dostępne rozmiary
jednoskrzydłowych
drzwi

Opaski MODERN

Szkło warstwowe
o grubości 8,76 mm

Szkło hartowane
o grubości 4 mm

UWAGA

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0144 
wydanie 1.
ITB Warszawa, 31 sierpnia 2017r.
Ze względu na naturalny charakter fornirów 
istnieje możliwość wystąpienia rożnych ich odcieni. 
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od 
zamieszczonych w ofercie. Specyfiką okleiny naturalnej 
jest możliwość występowania różnic w usłojeniu i 
wybarwieniu, co nie może stanowić podstawy do 
reklamacji.
Cennik nie obejmuje klamek pokazanych na 
skrzydłach.



szkło
biały mat

szkło
brąz mat

Prestiż
Grand

szkło
białe

Dublin
Sona

szkło
czarne

Dublin
Sona

szkło biały mat
z rysunkiem

Prestiż 

szkło biały mat
z rysunkiem

Nola

szkło biały mat
z rysunkiem

Boston

szkło
wanilia

Sona

KOLORYSTYKA        

SZKŁO    

KIERUNKI OTWIERANIA 

Drzwi prawe
strona z widocznymi zawiasami

Drzwi lewe
strona z widocznymi zawiasami 

Kierunki otwierania - drzwi jednoskrzydłowe bezprzylgowe

szkło biały mat
z rysunkiem

Capella

szkło biały mat
z rysunkiem

Triumph

szkło biały mat
z rysunkiem

Vinci

szkło biały mat
z rysunkiem

Wenecja

szkło biały mat
z rysunkiem

Wiedeń

szkło biały mat
z rysunkiem

Grand

                  Grupa A (fornir dąb)                             Grupa B (fornir jesion)                    Grupa C (lakier)

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-18

lakier brązowy

F-17

lakier сzarny

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary



Trento 03
orzech ciemny, szkło hartowane biały mat

o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

TRENTO

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

678   |   833,94

236   |   290,28

267  |   328,41

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



TRENTO

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z  płyt MDF o grubości
10 mm, oklejonych fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną

Uszczelka silikonowa

Тrento 01
«70», «80», «90»

Тrento 02
«70», «80», «90»

Тrento 03
«70», «80», «90»

Тrento 05
«60»

Тrento 04
«60»

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

szkło biały mat

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

                  Grupa A (fornir dąb)

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Nola 02
dąb rustykalny, szkło hartowane biały mat z

rysunkiem о grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

NOLA
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

678   |   833,94

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



NOLA

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z  płyt MDF o grubości
10 mm, oklejonych fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną

Uszczelka silikonowa

szkło biały mat
z rysunkiem

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

Nola 01
«60», «70», «80», «90»

Nola 02
«60», «70», «80», «90»

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Boston 02
dąb rustykalny, szkło hartowane biały mat

o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

BOSTON
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

812   |   998,76

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



BOSTON

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Uszczelka silikonowa

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

Boston 01
«60», «70», «80», «90»

Boston 02
«60», «70», «80», «90»

Boston 04
«60», «70», «80», «90»

Boston 03
«60», «70», «80», «90»

Boston 05
«60», «70», «80», «90»

szkło biały mat
z rysunkiem

szkło biały mat

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Adant 02
dąb rustykalny, szkło hartowane biały mat

o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

ADANT
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

812   |   998,76

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



ADANT

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Uszczelka silikonowa

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

Adant 01
«60», «70», «80», «90»

Adant 02
«60», «70», «80», «90»

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Hamburg 01
orzech ciemny, szkło hartowane biały mat

o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

HAMBURG
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

812   |   998,76

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



HAMBURG

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Uszczelka silikonowa

Hamburg 01
«60», «70», «80», «90»

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Dublin 01
jesion czarny, szkło warstwowe białe,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

DUBLIN
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

789   |   970,47

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



DUBLIN

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Szkło warstwowe o grubości 8,76 mm

szkło czarne

Dublin 01
«60», «70», «80», «90»

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

PRZEKRÓJ DRZWI

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Bristol 01
jesion biały, szkło warstwowe białe,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

BRISTOL
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

789   |   970,47

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



BRISTOL

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 
Szkło warstwowe o grubości 8.76 lub listwy 
aluminiowe

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

PRZEKRÓJ DRZWI

Bristol 01
«60», «70», «80», «90»

Bristol 02
«60», «70», «80», «90»

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Dublin M 01
jesion czarny, szkło warstwowe białe,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

DUBLIN M 
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

789   |   970,47

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



DUBLIN M

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Szkło warstwowe o grubości 8,76 mm

szkło czarne

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

szkło biały mat

PRZEKRÓJ DRZWI

Dublin M 01
«60», «70», «80», «90»

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Wiedeń 04
orzech klasyczny, szkło hartowane biały mat z 

rysunkiem o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN+korona mała

WIEDEŃ
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Wiedeń 01, 03

SKRZYDŁO
Wiedeń 02, 04

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1028  |   1264,44

1123  |   1381,29

  236   |     290,28

267  |     328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



WIEDEŃ

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

SZKLENIE

szkło biały mat
z rysunkiem

szkło biały mat

Wiedeń 04
«60», «70», «80», «90»

Wiedeń 01
«60», «70», «80», «90»

Wiedeń 02
«60», «70», «80», «90»

Wiedeń 03
«60», «70», «80», «90»

                   Grupa A (fornir dąb)                                      Grupa B (fornir jesion) 

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny



Grand 02
orzech klasyczny, szkło hartowane biały mat

z rysunkiem o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN+korona mała

GRAND
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Grand 01

SKRZYDŁO
Grand 02

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1028  |   1264,44

1212  |   1490,76

236   |     290,28

267  |     328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



GRAND

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

SZKLENIE

szkło biały mat
z rysunkiem

szkło brąz mat 

                   Grupa A (fornir dąb)                                     Grupa B (fornir jesion) 

Grand 02
«60», «70», «80», «90»

Grand 01
«60», «70», «80», «90»

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Sona 01
jesion biały, szkło warstwowe białe,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

SONA
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

950   |  1168,50

236   |    290,28

267  |    328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



SONA

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 6 mm,
wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną

Szkło warstwowe
o grubości 8,76 mm.

szkło wanilia

szkło czarne

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

               Grupa B (fornir jesion) 

szkło biały mat

PRZEKRÓJ DRZWI

Sona 01
«60», «70», «80», «90»

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny

                    Grupa С (lakier)

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

F-10

jesion biały



Trend 01
orzech amerykański+lakier brązowy,

szkło warstwowe białe, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

TREND
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

812  |   998,76

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



TREND

KOLORYSTYKA SZKLENIE

PRZEKRÓJ DRZWI

szkło czarne

Trend 01
«60», «70», «80», «90»

Trend 02
«60», «70», «80», «90»

Trend 03
«60», «70», «80», «90»

szkło wanilia

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 6 mm,
wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną

Szkło warstwowe o grubości 8,76 mm.

Wkładka aluminiowa

Płyta MDF 12 mm

                   Grupa С (lakier) 

             Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

szkło biały mat
F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy



Prestiż 03
jesion biały, szkło hartowane biały mat z

rysunkiem o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN+korona mała

PRESTIŻ
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Prestiż 01, 04

SKRZYDŁO
Prestiż 02, 03, 05

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1167  |   1435,41

1245  |   1531,35

236   |     290,28

267  |     328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



PRESTIŻ

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

SZKLENIE

szkło biały mat
z rysunkiem

szkło brąz mat 

szkło biały mat

Prestiż 05
«60», «70», «80», «90»

Prestiż 02
«60», «70», «80», «90»

Prestiż 03
«60», «70», «80», «90»

Prestiż 04
«60», «70», «80», «90»

Prestiż 01
«60», «70», «80», «90»

                   Grupa A (fornir dąb)                                       Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Quatro 02
kasztan, szkło hartowane biały mat

o grubości 4 mm, zawiasy widoczne, 
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

QUATRO
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

756   |    929,88

236   |    290,28

267  |    328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



QUATRO

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

Quatro 01
 «70», «80», «90»

Quatro 03
 «70», «80», «90»

Quatro 02
 «70», «80», «90»

Quatro 04
 «60»

Quatro 05
 «60»

PRZEKRÓJ DRZWI

KOLORYSTYKA SZKLENIE

                  Grupa A (fornir dąb)

               Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

szkło biały mat

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Wenecja 03
mahoń, szkło hartowane o grubości 4 mm,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN

WENECJA
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Wenecja 01, 04

SKRZYDŁO
Wenecja 02, 03

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1012  |   1244,76

1045  |   1285,35

236   |     290,28

267  |     328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



WENECJA

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

SZKLENIE

szkło biały mat
z rysunkiem

szkło biały mat

Wenecja 04
«60», «70», «80», «90»

Wenecja 01
«60», «70», «80», «90»

Wenecja 02
«60», «70», «80», «90»

Wenecja 03
«60», «70», «80», «90»

                   Grupa A (fornir dąb)                                     Grupa B (fornir jesion) 

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Vinci 02
lakier biały, szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,

baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN

VINCI
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Vinci 01

SKRZYDŁO
Vinci 02

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

923  |  1135,29

956  |  1175,88

236   |    290,28
  

267  |    328,41

DODATKOWE

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



VINCI

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 37 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

                    Grupa С (lakier)

SZKLENIE

szkło biały mat szkło biały mat
z rysunkiem

Vinci 02
«60», «70», «80», «90»

Vinci 01
«60», «70», «80», «90»

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Vinci D 01
lakier szary, zawiasy widoczne,

baza ościeżnicy regulowanej
+ opaski MODERN

VINCI D
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

DODATKOWE

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

890   |  1094,70

236   |    290,28

267  |    328,41 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



VINCI D

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

                    Grupa С (lakier)

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

Vinci D 01
«60», «70», «80», «90»

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 37 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Triumph 01
lakier biały, szkło hartowane biały mat

z rysunkiem o grubości 4 mm, zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej+opaski MODERN

TRIUMPH
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO
Triumph 01

SKRZYDŁO
Triumph 02

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1010  |   1242,30

1099  |  1351,77

236   |    290,28

267  |    328,41

DODATKOWE

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



TRIUMPH

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 37 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Ramka z drewna liściastego 

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

                    Grupa С (lakier)

SZKLENIE

szkło biały mat

Triumph 02
«60», «70», «80», «90»

Triumph 01
«60», «70», «80», «90»

szkło biały mat
z rysunkiem

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



Triumph D 01
lakier szary, zawiasy widoczne,

baza ościeżnicy regulowanej
+ opaski MODERN

TRIUMPH D
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

999   |  1228,77

236   |    290,28

267  |    328,41

DODATKOWE

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



TRIUMPH D

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

                   Grupa С (lakier)

Triumph D 01
«60», «70», «80», «90»

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 37 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną



Linia 01
lakier szary, zawiasy widoczne,

baza ościeżnicy regulowanej
+ opaski MODERN

LINIA
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

756   |   929,88

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



LINIA

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

                    Grupa С (lakier)

SZKLENIE

szkło biały mat

Linia  01
«60», «70», «80», «90»

F-13

lakier biały

F-14

kość słoniowa

F-16

lakier szary

F-17

lakier сzarny

F-18

lakier brązowy

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 37 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną



Quant 01
dąb jasny + dąb rustycalny,

zawiasy widoczne, 
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

QUANT
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

756   |   929,88

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



QUANT

PRZEKRÓJ DRZWI

Quant 01
«60», «70», «80», «90»

KOLORYSTYKA

                  Grupa A (fornir dąb)

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

               Grupa B (fornir jesion) 

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną



Mix 01
jesion biały,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

MIX
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

789   |  970,47

236   |   290,28

267  |   328,41 

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



MIX

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

Mix 01
«60», «70», «80», «90»

                  Grupa A (fornir dąb)

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

               Grupa B (fornir jesion) 

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną



Horizontal 01
jesion czarny, szkło warstwowe białe,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

HORIZONTAL
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

789   |  970,47

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło warstwowe białe. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



HORIZONTAL

Ramiak drewniany obłożony dwiema płytami  MDF 
o grubości 3 mm, wykończony fornirem pokrytym
powłoką lakierowaną
 
Szkło warstwowe o grubości 8,76 mm

Płyciny są wykonane z płyt MDF o
grubości 18mm, 10 mm, oklejonych
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

KOLORYSTYKA SZKLENIE

PRZEKRÓJ DRZWI

szkło biały mat

Horizontal 01
«60», «70», «80», «90»

                  Grupa A (fornir dąb)

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

               Grupa B (fornir jesion) 

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie

F-02

orzech ciemny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-05

orzech
klasyczny

F-04

dąb rustykalny



Capella 01
jesion biały,

zawiasy widoczne,
baza ościeżnicy regulowanej + opaski MODERN

CAPELLA
CENNIK NETTO  |  BRUTTO PLN

SKRZYDŁO

Baza ościeżnicy 
REGULOWANEJ

Opaski
MODERN

1012  |  1244,76

236   |   290,28

267  |   328,41

DODATKOWE

Fornir Grupy B

Zawiasy ukryte

Zawias ukryty
trzecia sztuka

Zawias widoczny
trzecia sztuka

Panel regulacyjny 90 
(komplet)

Panel regulacyjny 180 
(komplet)

(za dopłatą)

133   |   163,59

78     |     95,94

67    |     82,41 

22     |     27,06

146   |   179,58

273   |   335,79

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konstrukcja skrzydła:
-skrzydło bezprzylgowe,
-ramiak z drewna sosnowego obłożony 
dwiema płytami MDF, fornirowany naturalną 
okleiną  dębową lub jesionową.

Szklenie:
-szkło hartowane matowe o grubości 4 mm. 

Akcesoria w cenie skrzydła: 
-dwa zawiasy widoczne,
-zamek magnetyczny na klucz (WK) 
lub z blokadą łazienkową (WC)
lub dostosowany pod wkładkę (WB).



CAPELLA

KOLORYSTYKA

PRZEKRÓJ DRZWI

Capella 01
«60», «70», «80», «90»

Capella 03
«60», «70», «80», «90»

Capella 02
«60», «70», «80», «90»

Capella 04
«60», «70», «80», «90»

SZKLENIE

szkło biały mat

szkło biały mat
z rysunkiem

                   Grupa A (fornir dąb)                                     Grupa B (fornir jesion) 

Ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami  MDF o grubości 3 mm, wykończony
fornirem pokrytym powłoką lakierowaną

Płyciny są wykonane z frezowanych płyt MDF
o grubości 5 ÷ 18 mm, oklejonych fornirem
pokrytym powłoką lakierowaną
 
Uszczelka silikonowa

F-10

jesion biały

F-09

wiśnia

F-11

jesion czarny

F-15

orzech 
amerykański

F-12

jesion szary

F-01

dąb jasny

F-08

dąb jasny
duże usłojenie 

F-02

orzech ciemny

F-05

orzech
klasyczny

F-07

mahoń

F-03

kasztan

F-04

dąb rustykalny

Korona duża: 133   |  163,59
Korona mała: 111   |  136,53

OPCJA DODATKOWA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA
PANEL REGULACYJNY  90-180

OPASKI MODERN OPASKI + Кorona (mała, duża)

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH

** -W przypadku panela bez regulacji rozmiar «B5» jest równy «B4»
*** - Szerokość otworu w murze
****  - Szerokość otworu w świetle

Warianty paneli regulacyjnych Przedziały szerokości muru od ..... do......
90 mm

180 mm
90+180 mm

180+180 mm

od 108 do173
od 180 do 263
od 288 do 353 
od 360 do 443



KONSTRUKCJA BAZ OŚCIEŻNIC 
REGULOWANYCH, PANELI 
REGULACYJNYCH 90-180, OPASKI 
MODERN CENNIK NETTO |  BRUTTO PLN

Stojaki i belka górna ościeżnic regulowanych 
wykonane są z profilowanych elementów drewnianych. 
Opaski regulacyjne składają się z listwy MDF oraz 
pióra MDF przyklejonego do listwy za pomocą 
kleju. Zakres regulacji bazy ościeżnicy regulowanej 
może być zwiększony poprzez zastosowanie paneli 
regulacyjnych, wykonanych z płyty MDF. Powierzchnie 
bazy ościeżnicy regulowanej oklejone są fornirem, 
pokrytym powłoką lakierowaną. Baza ościeżnicy 
regulowanej wyposażona jest w uszczelki przylgowe z 
gumy lub elastomerów termoplastycznych. 
Uszczelki są umieszczone w specjalnie wyfrezowanym 
kanale w stojakach i nadprożu.

Zawias jednoosiowy
dwuskrzydełkowych 80x80  

(WK) (WC) (WB)

OKUCIA

TABELE WYMIARÓW DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

SZEROKOĆŚ PO ZEWNĘTRZNEJ 
STRONIE OŚCIEŻNICY

WYMIAR PO ZEWNĘTRZNEJ
STRONIE OPASKI (ZE STRONY 

PANELA REGULACYJNEGO)

SZEROKOŚĆ PO ZEWNĘTRZNEJ 
STRONIE OŚCIEŻNICY

267  |  328,41

Komplet opasek MODERN zawiera cztery panele 
pionowe i dwa panele górne

71  |  87,33

Podcięcie wentylacyjne

40  |  49,20

Оpaska modern 90° dopłata



PARTNER HANDLOWY

Producent:

Polesie Doors sp.z o.o. 
90-437 Łódź; Al. T.Kościuszki 80/82/301

www.polesie-doors.com
biuro@polesie-doors.com

+48 730 240 066
+48 730 240 022


