
Drzwi zewnętrzne drewniane



O �rmie
HISTORIA FIRMY

Firma DERPAL powstała w 1992 r. w Andrzejowie koło Janowa 

Lubelskiego. Nowa Fabryka Drzwi DERPAL Zbigniewa Wosia 

otwarta w 2010 to inwestycja na miarę XXI wieku 

zlokalizowana w stre�e przemysłowej Janowa Lubelskiego.

Misją �rmy jest wytwarzanie i dostarczanie drzwi o jakości 

spełniającej najwyższe oczekiwania klientów oraz utrwalanie 

opinii zaufanego partnera. Na powierzchni 6000 m2 

zabudowy zgromadzono najnowocześniejszy park 

maszynowy, co w połączeniu z doświadczoną załogą 

stworzyło warunki do jeszcze lepszego i szybszego zaspoka-

jania potrzeb wymagającego rynku.

OBALAMY MITY

Wiek XX otworzył możliwości nowych technologii, m.in. 

takich, które pozwoliły poprawić naturalne cechy drewna 

związane z kurczeniem i pęcznieniem, wypaczaniem się 

skrzydeł, przesuwaniem płycin w skrzydłach drzwiowych, 

nierównomiernym wybarwieniem drewna oraz pękaniem:

• Technologia suszenia drewna do wilgotności 10 - 12%;

• Technologia klejenia warstwowego (odpowiednio

  dobrane warstwy drewna połączone są spoiną klejową);

• Technologia zabezpieczania i malowania ekologicznymi 

  farbami wodnymi odpornymi na warunki atmosferyczne.

Dlaczego warto kupić drzwi drewniane?

Drzwi DERPAL to prawdziwe, tradycyjne drzwi z naturalnego 

drewna sosnowego lub dębowego. Do ich produkcji 

używamy tylko naturalnych surowców pozyskiwanych                    

z polskich certy�kowanych lasów. Tajemnicą doskonałej 

jakości i wciąż rosnącego zainteresowania naszymi drzwiami 

jest perfekcyjne połączenie pracy ludzkiej z nowoczesną 

technologią.

Najważniejszym aspektem naszej produkcji jest posiadanie 

odpowiedniego zaplecza, pozwalającego na obróbkę 

zakupionego surowca tartacznego. Drewno już od 

pierwszego etapu produkcyjnego jest przecierane                         

w fabrycznym tartaku, sezonowane i suszone do wilgotności 

10 - 12%,  a następnie materiał jest selekcjonowany, ręcznie 

dobierany według wzoru, rysunku i barwy tak, by zapewnić 

naszym drzwiom wysoką estetykę i trwałość przez długie lata 

użytkowania. 

MATERIAŁ
• sosna lub dąb 100% naturalne drewno

SPOSÓB OTWIERANIA
• tradycyjny (otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz budynku; 
  z listwą okapową)

WYMIARY (po zewnetrznej stronie ościeżnicy)
• typowe 90' (wymiar zewnętrzny 1010 x 2095 mm z progiem 
  drewnianym; 1010 x 2075 mm z progiem alum. - za dopłatą)
• inne wg indywidualnego zamówienia

KONSTRUKCJA DRZWI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM
• skrzydło drzwi bezsęczne, wykonane z naturalnego drewna
  klejonego - sosnowego lub dębowego - grubość 65 mm
• rama skrzydła drewniana, klejona warstwowo o grubości 65 mm; 
  wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny, ozdobny (drewno 
  grubości 22 mm + wypełnienie termoizolacyjne styrisol  
  grubości 12 mm + drewno grubości 22 mm) oraz zestaw szybowy
• ościeżnica z drewna klejonego - sosnowego lub dębowego 
  z uszczelką wpuszczaną 55 x 100 mm
• próg z drewna twardego lub próg aluminiowy za dopłatą 
• podwójny system uszczelek piankowych na obwodzie skrzydła
  ościeżnicy

WYKOŃCZENIE
• powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, transparentnymi
  farbami, podkreślającymi strukturę drewna na sośnie i dębie
• kolorystyka wg palety kolorów DERPAL
• za dopłatą dostępne kolory z palety RAL i NCS 
  (oprócz metalizowanych)

SZKLENIE
• zestaw trzyszybowy P2, dwukomorowy, bezbarwny lub 
  przyciemniany (antisol) 
• opcjonalnie za dopłatą imitacja lustra weneckiego
• opcjonalnie za dopłatą reflex

OKUCIA
• dwa niezależne zamki trzybolcowe, rozstaw 72/55 w futrynie
  zaczep regulowany
• cztery zawiasy ø20 z wkładką teflonową z możliwoscią regulacji 
  w trzech płaszczyznach
  
WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: 25
• klamka
• rozeta
• wkładki
• osłonki na zawiasy
• inne

Drzwi
Euro E 65 mm
(za dopłatą dostępne również E 74mm)

Pakiet trzyszybowy,
dwukomorowy, reflex

Cztery zawiasy
z wkładką te�onową
regulowane
w trzech
płaszczyznach

Zamek 
trzybolcowy
pomocniczy

Zamek 
trzybolcowy 

główny

Dostępna kolorystyka:

złoty dąb winchester
(na drew. dębowym)

tabaco ciemny dąb teak mahoń palisander orzech

UWAGI
Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia,                             
w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe.  
Wyrób spełnia normę PN-EN 14351-1+A1:2010.
Do drzwi zewnętrznych DERPAL oferuje naświetla boczne - stałe            
(w ramie lub jako imitacja skrzydła) lub otwierane (imitacja skrzydła) 
pełne i szklone oraz górne (preferujemy wykonanie całości w jednej 
ramie)

NASZE DRZWI DOSTĘPNE SĄ W WYMIARACH NIESTANDAR-
DOWYCH BEZ DOPŁATY ZA NIETYPOWY WYMIAR
Dopłata obejmuje wyłącznie  drzwi wyższe niż 210 cm i szersze niż               
101 cm. Wykonujemy również drzwi na zamówienie na podstawie  
załączonych zdjęć lub szkiców.

Próg aluminiowy Próg drewniany Uszczelka piankowa
w skrzydle i oscieznicy
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Dostępna kolorystyka:

Rodzaje frezowań

Orzech Mahoń Teak

RAL 7016 RAL 8017 RAL 9016

Ciemny dąb Złoty dąb Tabaco WinchesterPalisander

Poszczególne modele w różnych wersjach wykończenia 
mogą różnić się sposobem frezowania.

Wersja sosnowa robiona jest tylko z frezowaniem płytkim.

Przekrój drzwi zewnętrznych
płytowych

uszczelka piankowa

uszczelka piankowa

wręg antywłamaniowy

ramiak klejony warstwowo

zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach 
z nakładkami ozdobnymi

sklejka wodoodporna

sklejka wodoodporna

frezowanie ozdobne

ramiak klejony warstwowo

wręg antywłamaniowy

wypełnienie termoizolacyjne

próg drewniany
lub próg aluminiowy

wypełnienie termoizolacyjne

pro�l stalowy

pro�l stalowy

SPIS MODELI

D-1 - str.6

D-8 - str.7

D-15 - str.9

D-22 - str.11

D-29 - str.13

D-2 - str.6

D-9 - str.7

D-16 - str.9

D-23 - str.11

D-30 - str.13

D-3 - str.6

D-10 - str.8

D-17 - str.9

D-24 - str.11

D-31 - str.13

D-4 - str.7

D-11  - str.8

D-18 - str.9

D-25 - str.11

D-32 - str.13

D-5 - str.7

D-12  - str.8

D-19 - str.10

D-26 - str.11

D-33 - str.13

D-6 - str.7

D-13  - str.9

D-20 - str.10

D-27 - str.11

D-34 - str.13

D-7 - str.7

D-14 - str.9

D-21 - str.10

D-28 - str.12

D-35 - str.14
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SPIS MODELI

Dostępna kolorystyka:

Rodzaje frezowań

Orzech Mahoń Teak

RAL 7016 RAL 8017 RAL 9016

Ciemny dąb Złoty dąb Tabaco WinchesterPalisander

Poszczególne modele w różnych wersjach wykończenia 
mogą różnić się sposobem frezowania.

Wersja sosnowa robiona jest tylko z frezowaniem płytkim.

Przekrój drzwi zewnętrznych
płytowych

uszczelka piankowa

uszczelka piankowa

wręg antywłamaniowy

ramiak klejony warstwowo

zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach 
z nakładkami ozdobnymi

sklejka wodoodporna

sklejka wodoodporna

frezowanie ozdobne

ramiak klejony warstwowo

wręg antywłamaniowy

wypełnienie termoizolacyjne

próg drewniany
lub próg aluminiowy

wypełnienie termoizolacyjne

pro�l stalowy

pro�l stalowy

SPIS MODELI

D-38 - str.15

D-45 - str.16

D-52 - str.17

DN-3 - str.20

D-39 - str.15

D-46 - str.16

D-53 - str.17

DN-4 - str.21

D-40 - str.15

D-47 - str.16

D-54 - str.18

DN-5 - str.21

D-41 - str.15

D-48 - str.16

D-55 - str.19

DN-6 - str.21

D-42 - str.15

D-49 - str.16

D-56 - str.19

DN-7 - str.21

D-43 - str.15

D-50 - str.17

DN-1 - str.20

DN-8 - str.21

D-44 - str.16

D-51 - str.17

DN-2 - str.20

DN-9 - str.21
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DrI-4 - str. 23 DrI-5 - str. 23 DrI-7 - str. 23 

D-36 - str.14 D-37 - str.14



KOLEKCJA
TRADYCYJNE
Kolekcja Tradycyjne jest zawsze w dobrym 
stylu.
Gładkie proste linie pasują zarówno do 
klasycznego domu jak  i niewielkiego domku.

Do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia, w drzwiach otwieranych do środka zadaszenie jest obowiązkowe. Wyrób spełnia normę PN-EN 14351-1+A1:2010.
Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu.
Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku lub tzw. “marketowe”, ale także dobrym rozwiązaniem  jest zabudowa wejścia np. płytą OSB 
i korzystanie z drzwi garażowych. Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty. 

D-1

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

KOLEKCJA TRADYCYJNE

6

D-2

sosna 2350,00 zł*/ 2890,50 zł**

dąb 3910,00 zł*/ 4809,30 zł**

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80zł**

D-3

sosna 2350,00 zł*/ 2890,50 zł**

dąb 3910,00 zł*/ 4809,30 zł**



KOLEKCJA TRADYCYJNE

7

D-4 D-5 D-6

D-8

sosna 2400,00 zł*/ 2952,00 zł**

dąb 3960,00 zł*/ 4870,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 2400,00 zł*/ 2952,00 zł**

dąb 3960,00 zł*/ 4870,80 zł**
sosna 2400,00 zł*/2952,00 zł**

dąb 3960,00 zł*/ 4870,80 zł**

sosna 2400,00 zł*/ 2952,00 zł**

dąb 3960,00 zł*/ 4870,80 zł**

D-7

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

D-9

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**



KOLEKCJA
KLASYCZNE
Kolekcja ta, to klasyczny urok i nowe spojrzenia na 
tradycjonalizm. Zainspirowane gładkimi liniami, 
stanowią elegancję klasycznej architektury, 
ponad czasowego uroku i idealnej prostoty 
Twojemu wejściu.

D-10

KOLEKCJA KLASYCZNE

D-11

D-12

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

8

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**



KOLEKCJA KLASYCZNE

9

D-13 D-14 D-15

D-17

sosna 2550,00 zł*/ 3136,50 zł**

dąb 4110,00 zł*/ 5055,30 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**
sosna 2890,00 zł*/ 3554,70 zł**

dąb 4450,00 zł*/ 5473,50 zł**

sosna 2700,00 zł*/ 3321,00 zł**

dąb 4260,00 zł*/ 5239,80 zł**

D-16

sosna 2890,00 zł*/ 3554,70 zł**

dąb 4450,00 zł*/ 5473,50 zł**

D18

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**



Piękne łuki połączone z nowoczesnymi krawędziami - 
to delikatne i proste linie dające tym modelom tradycyjny 
wygląd, który idealnie pasuje do stylistyki domu.

KOLEKCJA
Z ŁUKIEM

D-19

KOLEKCJA Z ŁUKIEM

D-20

D-21

sosna 2700,00 zł*/ 3321,00 zł**

dąb 4260,00 zł*/ 5239,80 zł**

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

10

sosna 3160,00 zł*/ 3886,80 zł**

dąb 4720,00 zł*/ 5805,60 zł**



KOLEKCJA Z ŁUKIEM

11

D-22 D-23 D-24

D-26

sosna 2750,00 zł*/ 3382,50 zł**

dąb 4310,00 zł*/ 5301,30 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**
sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

D-25

sosna 3160,00 zł*/ 3886,80 zł**

dąb 4720,00 zł*/ 5805,60 zł**

D-27

sosna 2800,00 zł*/ 3444,00 zł**

dąb 4360,00 zł*/ 5362,80 zł**



Drzwi z tej kolekcji swą niepowtarzalność 
zawdzięczają tworzeniu na bazie ręcznego 
zdobienia.
Stylowe aplikacje, ornamenty oraz szkło dekora-
cyjne są podstawą indywidualnego wzornictwa 
drzwi  DERPAL. Dzięki temu idealnie komponują 
się w każdym stylu zdobiąc wejście do domu.

KOLEKCJA
Z WITRAŻEM

D-28

KOLEKCJA Z WITRAŻEM

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

12

sosna 3600,00 zł*/ 4428,00 zł**

dąb 5160,00 zł*/ 6346,80 zł**



KOLEKCJA Z WITRAŻEM
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D-29 D-30 D-31

D-33

sosna 3200,00 zł*/ 3936,00 zł**

dąb 4760,00 zł*/ 5854,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 4264,40 zł*/ 5264,40 zł**

dąb 5840,00 zł*/ 7183,20 zł**
sosna 3500,00 zł*/ 4305,00 zł**

dąb 5060,00 zł*/ 6223,80 zł**

sosna 3700,00 zł*/ 4551,00 zł**

dąb 5260,00 zł*/ 6469,80 zł**

D-32

sosna 4180,00 zł*/ 5141,40 zł**

dąb 5740,00 zł*/ 7060,20 zł**

D-34

sosna 2700,00 zł*/ 3321,00 zł**

dąb 4260,00 zł*/ 5239,80 zł**



KOLEKCJA SZLACHETNIE

NOWOCZESNE
Kolekcja Szlachetnie Nowoczesne jest definicją 
prostoty stworzonej zupełnie od nowa, co daje 
drzwiom nowoczesny i ponadczasowy wygląd.

D-35

KOLEKCJA SZLACHETNIE NOWOCZESNE

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

14

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

D-36

D-37

sosna 2450,00 zł*/ 3013,50 zł**

dąb 4010,00 zł*/ 4932,30 zł**

sosna 2800,00 zł*/ 3444,00 zł**

dąb 4360,00 zł*/ 5362,80 zł**
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D-38 D-39 D-40

D-42

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**
sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

D-41

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

D-43

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

KOLEKCJA SZLACHETNIE NOWOCZESNE



KOLEKCJA SZLACHETNIE NOWOCZESNA

D-44 D45 D-46

D-48

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

D-47

sosna 2600,00 zł*/ 3198,00 zł**

dąb 4160,00 zł*/ 5116,80 zł**

D-49

sosna 2500,00 zł*/ 3075,00 zł**

dąb 4060,00 zł*/ 4993,80 zł**

To kolekcja czterech modeli do eleganckiego wystroju 
w Amerykańskim stylu.

KOLEKCJA
PACYFIK

sosna 2800,00 zł*/ 3554,70 zł**

dąb 4360,00 zł*/ 5362,80 zł**

sosna 2750,00 zł*/ 3382,50 zł**

dąb 4310,00 zł*/ 5301,30 zł**

16

sosna 2700,00 zł*/ 3321,00 zł**

dąb 4260,00 zł*/ 5239,80 zł**



To kolekcja czterech modeli do eleganckiego wystroju 
w Amerykańskim stylu.

KOLEKCJA
PACYFIK

D-50

D-51

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

KOLEKCJA PACYFIK
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D-52

D-53

sosna 2760,00 zł*/ 3394,00 zł**

dąb 4320,00 zł*/ 5313,60 zł**
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KOLEKCJA
EKONOMICZNE
Kolekcja Ekonomiczne to modele drzwi oparte o sprawdzoną 
solidną konstrukcję, przeznaczone dla osób, które od drzwi  
wymagają przede wszystkim funkcjonalności i trwałości.

D-54

sosna 2050,00 zł*/ 2521,50zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

KOLEKCJA EKONOMICZNE

18



Wersja EKONOMICZNE różni się od standardu EURO E 65 mm:

WYKOŃCZENIEM
• drzwi bezsęczne, sosnowe z drewna  łączonego wzdłużnie na      
  mini wczepy - dopuszczalne zaprawki żywiczne.
• ograniczona ilość kolorów (CIEMNY DĄB, TABACO, ORZECH,
  PALISANDER, CIEMNY MAHOŃ)

SZKLENIEM
• pakiet szybowy , bezbarwny lub przyciemniany (antisol) 
• za dopłatą reflex lub imitacja lustra weneckiego

OKUCIAMI
• trzy zawiasy z wkładką teflonową z możliwością  regulacji   
  w trzech płaszczyznach
• dwa niezależne zamki, rozstaw 72 mm

DRZWI DOSTĘPNE SĄ W WYMIARACH 
NIESTANDARDOWYCH BEZ DOPŁAT ZA NIETYPOWY WYMIAR
• dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 210 cm  
  i szersze niż 101 cm

KIEDY MONTOWAĆ I DLACZEGO?
Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po 
zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnatrz budynku, 
a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osusze-
niu.

JAK ZAMKNĄĆ DOM NA CZAS BUDOWY 
I OSZCZĘDZIĆ DRZWI DOCELOWE?
Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem 
jest tymczasowe zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi 
zastępcze, często z odzysku lub tzw. “marketowe”, ale także 
dobrym rozwiązaniem  jest zabudowa wejścia np. płytą OSB i 
korzystanie z drzwi garażowych. 

UWAGA:
Drzwi ekonomicznych nie mody�kujemy i nie rozbudowujemy.

Drzwi
Ekonomiczne

KOLEKCJA EKONOMICZNE
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D-55
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KOLEKCJA
NIETYPOWE
proszę o jakiś tekst

KOLEKCJA NIETYPOWE

20

DN-1
dostawki stałe, szklone (imitacja skrzydła)

DN-2
dostawka stała, szklone (imitacja skrzydła) szer. 130-150cm

DN-3
dostawki stałe, szklone (imitacja skrzydła)

sosna 4250,00 zł*/ 5227,50 zł**

dąb 6800,00 zł*/ 8364,00 zł**



KOLEKCJA NIETYPOWE
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DN-4
dostawka stała, szklone (imitacja skrzydła) szer. 130-150cm

sosna 4080,00 zł*/ 5018,40 zł**

dąb 6528,00 zł*/ 8029,44 zł**
sosna 4420,00 zł*/ 5436,60 zł**

dąb 7072,00 zł*/ 8698,56 zł**
sosna 5287,00 zł*/ 6503,01 zł**

dąb 8459,00 zł*/ 10404,57 zł**

sosna 4250,00 zł*/ 5227,50 zł**

dąb 6800,00 zł*/ 8364,70 zł**
sosna 4250,00 zł*/ 5227,50 zł**

dąb 6800,00 zł*/ 8364,00 zł**

DN-5
dostawka stała, szklone (imitacja skrzydła) szer. 130-150cm

DN-6
dostawka pełna otwierana szer. 130-150cm

DN-7
dostawka stała, szklone (imitacja skrzydła) szer. 130-150cm

DN-8
dostawki stałe, szklone (imitacja skrzydła)

DN-9
dostawki stałe, szklone (imitacja skrzydła) szer. 130-150cm



Chcesz uzyskać model drzwi jak najbardziej dopasowany do 
Twoich wymagań, a zarazem wyróżniający się sposród standar-
dowych rozwiązań? Zaprojektuj drzwi do swojego domu.

REALIZACJE
INDYWIDUALNEDrI-1

I - 3

REALIZACJE INDYWIDUALNE

22



Chcesz uzyskać model drzwi jak najbardziej dopasowany do 
Twoich wymagań, a zarazem wyróżniający się sposród standar-
dowych rozwiązań? Zaprojektuj drzwi do swojego domu.

REALIZACJE
INDYWIDUALNE

23

REALIZACJE INDYWIDUALNE

DrI-2 DrI-3 DrI-4

DrI-6DrI-5 DrI-7



REALIZACJE INDYWIDUALNE
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DrI-8 DrI-9 DrI-10

DrI-12DrI-11 DrI-13



Cztery zawiasy
z wkładką te�onową
regulowane
w trzech
płaszczyznach

Przekrój drzwi zewnętrznych
drewnianych

uszczelka piankowa

uszczelka piankowa

próg drewniany lub aluminiowy

wypełnienie termoizolacyjne

ramiak z drewna klejonego warstwowo 

kaseton ozdobny z naturalnego drewna

naturalny obłóg 6 mm

ościeżnica drewniana

uszczelka piankowa

zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach 

z nakładkami ozdobnymi

wypełnienie termoizolacyjne

ramiak z drewna klejonego warstwowo 

kaseton ozdobny z naturalnego drewna

naturalny obłóg 6 mm

ościeżnica drewniana

uszczelka piankowa

zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach 

z nakładkami ozdobnymi

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)
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DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)
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Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)
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DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)
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Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss
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DRZWI LEWE DRZWI PRAWE

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(próg aluminiowy)

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
DREWNO

(próg drewniany)

 74 mm

„80” 800 940 850 910 2002 2110 2035 2095 40

„90” 900 1040 950 1010 2002 2110 2035 2095 40

„100”  990 1130 1040 1100 2002 2110 2035 2095 40

Przekrój drzwi zewnętrznych
drewnianych, parametry techniczne
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OTTAWA

PAKIETY OKUĆ

MANITOBA PRESTIGE MANITOBA
klamko - gałka

SPACE
Stare złoto

WKŁADKA 
BĘBENKOWA*

OSŁONKI** DOSTĘPNA 
KOLORYSTYKA

PRESTIGE
klamko - gałka

WKŁADKI*
(cena za komplet wkładek z pięcioma kluczami)

* Wkładki asymetryczne 40/50, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętło od strony 40, 
w drzwiach otwieranych do środka pokrętło od strony 50. 

* Wkładki asymetryczne 41/51, w drzwiach otwieranych na zewnątrz pokrętło od strony 41, w drzwiach otwieranych do środka pokrętło od  strony 51.  
** Osłonki - cena za komplet do jednych drzwi.

Pakiet zawiera: klamkę i rozetę danego typu / wkładkę w systemie jednego klucza B lub C w zależności od pakietu / komplet osłonek na 4 zawiasy.

ANTABA
(cena za sztukę)

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

INOX F1 SREBROF3 ZŁOTO F4 STARE ZŁOTO F9 TYTAN

SREBRO

STARE ZŁOTO

(cena za komplet na 4 zawiasy)
OSŁONKI

PAKIETY OKUĆ AXA

PAKIETY OKUĆ DOMINO

Klamka
8000

9800

Rozeta
3400

41

zł
zł

zł
zł80

Klasa B
23000

28290

Klasa C
28000

344
5500

6765
zł
zł

zł
zł

zł
zł40

Klamka
5500

6765
zł
zł

Rozeta
2500

3075
zł
zł

Klucz/Klucz

“
B”

4000

4920
zł
zł

Klucz/Gałka
5000

6150
zł
zł

Atestowana klasa
w systemie jednego klucza

Pakiet Space
ekonomiczny

WKŁADKA 
BĘBENKOWA*

Osłonka
5000

6150
zł
zł

RAZEM

22000

270
zł
zł60

OTTAWA B
39500

48585

OTTAWA C
44500

54735

MANITOBA B
42800

52644

MANITOBA C
47800

58794

PRESTIGE B
56000

68880

PRESTIGE C
61000

750
zł
zł

zł
zł

zł
zł

zł
zł

zł
zł

zł
zł30

Dł. 60 - 80 cm
31000

38130

Dł. 100 - 120 cm
40000

49200

Dł. powyżej - 120 cm
55000

676
zł
zł

zł
zł

zł
zł50

Klamka
10200

12546

Rozeta
4500

55

zł
zł

zł
zł35

Klamka
18000

22140

Rozeta
10200

125

zł
zł

zł
zł46

Klamka
12400

15252

Rozeta
4500

5535

Rozeta
10300

12669

Klamka
20600

253
zł
zł

zł
zł

zł
zł

zł
zł38

DOPŁATY I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Zwykły
41000

50430
12000

14760
21000

25830
10000

123
zł
zł

zł
zł

17000

20910
zł
zł

“
A”

12000

14760
zł
zł

“
C”

23000

28290
zł
zł

zł
zł

zł
zł00

Zamek listwowy
Na dwie wkładki bębenkowe rozstaw 92mm 
ryglowany w czterech punktach

Cena netto / cena brutto

Elektrozaczep
Do zamka zespolonego

Zamek trzpieniowy Wizjer
W kolorze okuć

26



DOPŁATY I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

DOPŁATY ZA NIETYPOWOŚĆ

OPCJE

21000

258
zł

zł30
10000

123
zł

zł00
10000

123
zł

zł00

Cena netto / cena brutto

Listwa antywyważeniowa
Krótka

Próg aluminiowy
W kolorze okuć

Listwa antywyważeniowa
Długa

SOSNA

Dopłata do drzwi 100’ - rozmiar zewnętrzny (110 x 209,5 cm)

Ościeżnica “pogrubione” profil 55 x 120 mm (dopłata)

Wręg francuski

Malowanie na dwa kolory (dwukolorowe)

Malowanie na kolor RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych)

Opaska maskująca 10 x 60 mm; komplet na jedną stronę

Ćwierćwałek 10 x 25 mm; komplet na jdeną stronę

Listwa deszczowa do drzwi otwieranych do środka

Montaż listwy deszczowej

DĄB

Lp Opis Sugerowana cena netto Sugerowana cena brutto

1. DOPŁATY DO DRZWI MNIEJSZYCH BEZ DOPŁATY

8. DRZWI O WYMIARZE 80” (WYMIAR ZEWNĘTRZNY 91 cm x 207,5 – 209,5) BEZ DOPŁATY

2. DOPŁATY DO DRZWI SZERSZYCH

a) Drzwi szersze do szerokości całkowitej 106 cm  (poszerzenie ościeżnicy)

DRZWI DREWNIANE „EURO E 65” edycja 1 / 2014

360,00 zł / 442,80 zł DLA SOSNY 540,00 zł / 664,20 zł DLA DĘBU

230,00 zł 282,90 zł

1 800,00 zł za m2 / 2214,00 zł za m2 dla dębu +30% wartości dopłaty dla sosny

7. DOPŁATY DO OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH:

a) do szerokości 12 cm

Pozostałe warianty wymiarowe oraz produktowe podlegają wycenie i konsultacji indywidualnej wiążąco tylko w formie pisemnej.

b) od 12 cm do 15 cm

435,00 zł 535,05 zł

495,00 zł 608,85 zł

c) od 15 cm do 20 cm

d) każde następne 5 cm

560,00 zł 688,80 zł

100,00 zł 123,00 zł

6. DOSTAWKI GÓRNE:

a) Stała ościeżnicy

b) Dostawka górna luzem

1 700,00 zł za m2 2 091,00 zł za m2

1 500,00 zł za m2 1 845,00 zł za m2

3. DOPŁATY DO DRZWI WYŻSZYCH (bez naświetla):

a) W zakresie od 210 cm do 215 cm

b) W zakresie od 216 cm do 224 cm

c) W zakresie od 225 cm do 230 cm

d) W zakresie od 231 cm do 240 cm

e) W zakresie od 241cm do 250 cm

+10% wartości drzwi typowych

+25% wartości drzwi typowych

+30% wartości drzwi typowych

+40% wartości drzwi typowych

+55% wartości drzwi typowych

4. DOSTAWKA BOCZNA PRZY SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ DRZWI do 150 cm:

a) Otwierana - pełna lub przeszklona

b) Imitacja skrzydła - pełna lub przeszklona

c) Stała w ościeżnicy (niezależnie od szerokości całkowitej) - DLA SOSNY

1 800,00 zł za m2 2 214,00 zł za m2c) Stała w ościeżnicy (niezależnie od szerokości całkowitej)

+75% wartości drzwi pojedynczych – za dopłatą kontrygle mimośrodowe

230,00 zł 282,90 zł

5. DOSTAWKA BOCZNA PRZY SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ DRZWI od 151 cm do 170 cm:

a) Otwierana - pełna lub przeszklona + 95 % wartości drzwi pojedynczych- za dopłatą kontrygle mimośrodowe

b) Stała imitacja skrzydła - pełna lub przeszklona    + 90% wartości drzwi pojedynczych

+ 70 % wartości drzwi pojedynczych

500,00 zł 615,00 zł

60,00 zł 73,80 zł

800,00 zł 984,00 zł

96,00 zł 118,08zł

250,00 zł 307,50zł

110,00 zł 135,30 zł

50,00 zł 61,50 zł

150,00 zł 184,50 zł

85,00 zł 104,55zł

30,00 zł 36,90 zł

25,00 zł 30,75zł 25,00 zł 30,75zł

Dopłata do progu okutego metalem

Dopłata do drzwi o grubości skrzydła 74 mm

100,00 zł 123,00zł100,00 zł 123,00 zł

380,00 zł 467,40zł 500,00 zł 615,00zł

100,00 zł 123,80 zł

300,00 zł 369,00 zł

220,00 zł 270,60 zł

100,00 zł 123,80 zł

300,00 zł 369,00 zł

bez dopłaty

netto brutto netto brutto

SOSNA DĄB
 +30% wartości dopłaty dla sosny

 +30% wartości dopłaty dla sosny

 +60% wartości dopłaty dla sosny

 +60% wartości dopłaty dla sosny

 +60% wartości dopłaty dla sosny

 +60% wartości dopłaty dla sosny
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