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WERSJA 01SM 355/436,65
SZEROKOŚĆ „60” - „80”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne T4 
podcięcie wentylacyjne

19/23,37
30/36,90

ZAWIASY typ M - do ościeżnicy metalowej  
„60” - „80” -2 szt., „90” - 3 szt.

MALOWANE
000
biały 
(NCS s0500-N)

KOLORYSTYKA

CLASSIC
od 250/307,50
cena skrzydła netto/ brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy

„60”-„90”

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema 
przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologiczną farbą akrylową w kolorze białym NCS s0500-N. 
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.
Model CLASSIC posiada powierzchnię z widoczną strukturą drewna.

WERSJA 01S6 455/559,65
SZEROKOŚĆ „70” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne T4 
podcięcie wentylacyjne

19/23,37
30/36,90

ZAWIASY typ M - do ościeżnicy metalowej  
„60” - „80” -2 szt., „90” - 3 szt.

WERSJA 00 250/307,50
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne T4
podcięcie wentylacyjne

19/23,37
30/36,90

ZAWIASY typ M - do ościeżnicy metalowej  
„60” - „80” -2 szt., „90” - 3 szt.

OŚCIEŻNICE SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN



SYSTEM
przylgowy

„60”-„90”

OŚCIEŻNICE SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN

KOLORYSTYKA

ARCO
od 425/522,75
cena skrzydła netto/ brutto (PLN, VAT 23%)

ECO TOP
120 132 135 141
biały orzech dąb angielski dąb Salinas

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego 
powierzchnią ECO TOP. Usłojenie płycin i paneli poziome.
Górna i dolna krawędź skrzydła są zabezpieczone okleiną. 

WERSJA W02P 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W2S 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO

biały mat o grubości 4 mm w kolorach:  
biały, dąb Salinas;  
brąz mat o grubości 4 mm w kolorach:  
orzech, dąb angielski

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO

biały mat o grubości 4 mm w kolorach:  
biały, dąb Salinas;  
brąz mat o grubości 4 mm w kolorach:  
orzech, dąb angielski

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90”- 3 szt.) 

WERSJA W03P 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W3S 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO

biały mat o grubości 4 mm w kolorach:  
biały, dąb Salinas;  
brąz mat o grubości 4 mm w kolorach:  
orzech, dąb angielski

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03 425/522,75
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO

biały mat o grubości 4 mm w kolorach:  
biały, dąb Salinas;  
brąz mat o grubości 4 mm w kolorach:  
orzech, dąb angielski

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech,  
135 dąb angielski, 141 dąb Salinas
podcięcie wentylacyjne 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 



OŚCIEŻNICE SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN

SILKSTONE
295
merbau Royal

KOLORYSTYKA

120
biały

VERIMO
od 439/539,97
cena skrzydła netto/ brutto (PLN, VAT 23%)

ECO TOP

SYSTEM
przylgowy

„60”-„90”

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego 
powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE. Usłojenie płycin i paneli poziome.
Górna i dolna krawędź skrzydła są zabezpieczone okleiną. 

WERSJA W01S1
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej 
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W01P
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W01
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W01S2
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY typ B - do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 



WERSJA W02P
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)   

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.)

WERSJA W02S3
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.)

WERSJA W02S2
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02S1
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S1
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S2
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03P
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03
ECO TOP 
SILKSTONE

439/539,97
495/608,85

SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO biały mat o grubości 4 mm

WENTYLACJA
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 295 merbau 
Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „90” - 3 szt.) 



WERSJA W02P 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

OŚCIEŻNICE SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN

SILKSTONE
276 295
dąb polski merbau Royal

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

258
biały

SEMPRE
od 620/762,60
cena skrzydła netto/ brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy

„60”-„90”

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema 
gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. 
Usłojenie płycin i paneli poziome.

WERSJA W02S1 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02S4 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02S3 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W02S2 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej   
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 



WERSJA W02A 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03P 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza
SZKŁO brak

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski  
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)  

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN,  
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej 
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03A 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S1 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S4 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej 
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S3 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 

WERSJA W03S2 620/762,60
SZEROKOŚĆ „60” - „90”
ZAMEK WK, WC, WB, WK bez klucza

SZKŁO
biały mat o grubości 4 mm w kolorach: biały, dąb polski, 
jesion polski; brąz mat o grubości 4 mm w kolorze: 
merbau Royal

WENTYLACJA

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 
295 merbau Royal, 296 jesion polski 
(„60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) 
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 

44/54,12
30/36,90

ZAWIASY
typ B - do ościeżnicy system DIN, 
typ M - do ościeżnicy metalowej  
(„60” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) 



OŚCIEŻNICA 
REGULOWANA 
SYSTEM DIN

SZEROKOŚĆ
drzwi jednoskrzydłowe

typ So Sd Ss SopA Ho Hd Hs HopA
„60” 676 646 618 746

2053 2043 2020 2093
„70” 776 746 718 846
„80” 876 846 818 946
„90” 976 946 918 1046

drzwi jednoskrzydłowe ECO TOP
120 (FFF),  

132, 135, 141

LAMISTONE CPL
258

symbol zakres [mm] SILKSTONE
276, 295

ZP1A 75-85 213/261,99 254/312,42
ZP1B 85-95 213/261,99 254/312,42
ZP2 95-120 219/269,37 264/324,72
ZP3 120-140 226/277,98 271/333,33
ZP4 140-160 232/285,36 279/343,17
ZP5 160-180 240/295,20 287/353,01
ZP6 180-200 248/305,04 298/366,54
ZP7 200-220 257/316,11 309/380,07
ZP8 220-240 267/328,41 319/392,37
ZP9 240-260 275/338,25 330/405,90

ZP10 260-280 284/349,32 340/418,20
ZP11 280-300 297/365,31 355/436,65

Wersja A: 60 mm

Ss
Sd
So
SopA

opaska kątowa

ościeżnica z MDF

uszczelka

Ss – szerokość skrzydła 
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski 

SYSTEM
przylgowy



OPCJE WENTYLACJI

skrzydło ARCO / VERIMO „80”
z podcięciem wentylacyjnym

Jeden rząd 
tulei wentylacyjnych

podcięcie wentylacyjne
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 
79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 
0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.

skrzydło ARCO / VERIMO „90”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło SEMPRE „80”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło SEMPRE „90”
z podcięciem wentylacyjnym

podcięcie wentylacyjne
30/36,90

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego  
(komplet 4 szt.) 

rząd tulejek 
19/23,37 ECO TOP

T132
orzech

T135
dąb 
angielski

T141
dąb
Salinas

LAMISTONE
T258
biały

SILKSTONE
T295
merbau 
Royal

T276
dąb 
polski

T4
biały

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (komplet 4 szt.)   
dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego

rząd tulejek 
44/54,12

skrzydło CLASSIC
z podcięciem wentylacyjnym

A B

„80” 844 704

„90” 944 804

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA
• złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie szybkie” 

przez portal www.drzwionline.pl
• zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według 

aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”),  
jeżeli w ulotce nie określono inaczej

• zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według 
aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”),  

jeżeli w ulotce nie określono inaczej
• zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi 

w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

• zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym  
w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

• dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

• nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”


