
Cennik
DRZWI  |  OKNA  |  FASADY
aluminiowe, stalowe, przeciwpożarowe
Drzwi aluminiowe zewnętrzne nakładkowe CREO  |  Drzwi aluminiowe zewnętrzne DECO  
Drzwi aluminiowe zewnętrzne  |  Drzwi i okna aluminiowe wewnętrzne  |  Okna, drzwi tarasowe zewnętrzne, 
fasady aluminiowe  |  Drzwi i okna aluminiowe przeciwpożarowe  |  Drzwi aluminiowe panelowe 
Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe  |  Okna stalowe profilowe zewnętrzne
Drzwi całoszklane ArtGlass  |  Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne i wewnętrzne
Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
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INFORMACJE 

NIP: 734-35-13-091 ■ REGON:122453276 ■ KRS: 0000431405

• Niniejszy cennik zawiera materiały informacje poufne prawnie chronione i jest ad-
resowany wyłącznie do Partnerów Handlowych WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 

• Ceny zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do obliczania ceny za 
wyroby Producenta i są dedykowane wyłącznie Partnerom Handlowym na te-
renie Polski.

• Ceny mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży 
na terenie Polski.

• Ceny podane w niniejszym cenniku są wyrażone w polskich złotych.
• Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
• Wszystkie zamówienia realizowane w oparciu o niniejszy cennik są wykonane 

na indywidualne zamówienia Partnerów Handlowych w oparciu o indywidualne 
potrzeby. Zamówione wyroby powstają w oparciu o zindywidualizowany i usta-
lony tok produkcji dla danego zamówienia dot. m.in. kolorystyki, wymiarów, 
wyposażenia itd. Nomenklatura m.in.: wykonanie standardowe, wymiary typo-
we, wyposażenie standardowe – została wprowadzona przez Producenta jako 
określenie wymiarów, wykonania, kolorystyki najbardziej popularnej i najpow-
szechniejszej w ocenie Producenta dla danego wyrobu i stanowi nomenklaturę 
referencyjną Producenta. 

• Rysunki i zdjęcia zamieszczone w cenniku mają charakter poglądowy.
• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania - bez powiadomienia - 

zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej 
nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów.

• Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
• Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadne fragmenty niniejszej publikacji (takie jak 

teksty, grafika, logotyp, ikony, tabele, obrazy, zdjęcia, rysunki itp.) nie mogą 
zostać powielane lub rozpowszechnianie w żadnej formie i w żaden sposób 
bez uprzedniego zezwolenia Producenta.

• Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotyp i inne dane 
są chronione prawem autorskim i należą do Producenta.

• Poprzedni cennik z dnia 04.2018 traci ważność wraz z późniejszymi aktuali-
zacjami.

POSIADANE DOKUMENTY 

Zgodność produktów z Dyrektywami Unii Europejskiej

Aprobata Techniczna ITB

Certyfikat Jakości ISO 9001

Atest Higieniczny PZH

UWAGA !

1. Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb jak również 
stosowanie lakierów i farb na różnych powierzchniach (m.in. stal, aluminium, 
tworzywa sztuczne), a także na przykładowych próbkach produktu, nie 
wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego 
skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). 
W związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie powinny być 
traktowane zobowiązująco. Wzornik RAL oraz wzorniki innych kolorów służą 
jedynie do orientacji w palecie barw. 

2. W drzwiach dwukolorowych (BIKOLOR) mogą wystąpić nieznaczne różnice 
kolorystyczne pomiędzy profilami aluminiowymi a wypełnieniem. 

3. Podstawą do naliczania wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa 
produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. 
W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie.

4. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) 
nie może przekraczać 3000 [mm].

5. Każde wykonanie inne niż podane w cenniku podnosi cenę wyrobu.

6. Niestandardowe zamówienia wymagają każdorazowo indywidualnej 
kalkulacji. Zamówienie towaru w wersji niestandardowej (innej niż opisana 
w cenniku) wymaga wpłacenia zadatku w wysokości do 49% wartości 
produktu. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

7. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną 
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa.

8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub 
modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utratę praw gwarancyjnych, nie 
dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów.

9. Podane ceny za opcje dodatkowe obowiązują tylko przy zamówieniu danej 
opcji wraz z wyrobem. W przypadku zakupu osobno któregoś z elementów 
będących opcją dodatkową obowiązują ceny podane w “Cenniku części 
zamiennych”.

10.Wszelkie uzgodnienia związane z niestandardowym wykonaniem lub 
zastosowaniem opcji, która nie jest opisana w cenniku muszą być ustalane 
w formie pisemnej.

11. Taśmę zabezpieczającą profile aluminiowe należy zerwać najpóźniej 2 
tygodnie po zamontowaniu stolarki, nie później jednak niż 6 tygodni od 
dostawy do punktu sprzedaży.

Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie www.wisniowski.pl 
oraz w serwisie Online.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL   33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49o 40’ 10”    E = 20o 41’ 12”
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I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą 33-311 

Wielogłowy 153 - zwaną dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, 

wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamonto-
wanych w normalnych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu wykonywanego przez Zamawiającego.

3.  Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona 
karta gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia Punkt Sprzedaży).

4. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych 
(np. likwidacja punktu sprzedaży) Producent.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady 
lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produk-
tu. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 
dla Użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następ-
stwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.

6. W ramach gwarancji Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku 
Użytkownika innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja.

II. OKRES GWARANCJI WYROBU
Gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie 
dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem zamon-
towania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz przeznaczeniem.
OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE
- Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu 

z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, itp.).
- Gwarancja na szyby stosowane w stolarce aluminiowej i stalowej udzielana jest na okres 5 lat i dotyczy szczel-

ności szyb zespolonych, utraty przezierności, utrzymania adhezji szyb wielowarstwowych (poza pasem brzeż-
nym o szerokości 100 mm od krawędzi szyby i krawędzi otworów). Gwarancja nie dotyczy pęknięć szkła, które 
powodowane są zewnętrznym, mechanicznym lub termicznym wpływem.

- Dopuszcza się odchylenia barwy szkła pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych partiach 
produkcyjnych.

- Dopuszcza się deformację szkła, które podlegało termicznemu procesowi hartowania.
- Gwarancja na drzwi stalowe profilowe oraz drzwi aluminiowe CREO z doświetlami i naświetlami udzielana jest 

na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów (tj. klamek, zawiasów, uchwytów, zamków, wkładek, samoza-
mykaczy, dźwigni antypanicznych itp.) na które gwarancja wynosi 24 miesiące.

- Okres gwarancji na elementy automatyki stolarki, siłowniki elektryczne do okien, zamki elektryczne wynosi 
12 miesięcy. Przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko po podpisaniu umowy serwisowej z producentem tych 
urządzeń. W przypadku gdy gwarancja udzielana jest bezpośrednio przez producenta wymienionych wyżej 
urządzeń, dokonującego ich montażu,  producent urządzeń udziela własnej gwarancji wydaje on odrębną 
kartę gwarancyjną.

-  Okres gwarancji na pozostałe, dodatkowe wyposażenie elektryczne drzwi wynosi 24 miesiące.
- W przypadku naprawy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty przyjęcia 

reklamacji przez Producenta, pod warunkiem, że naprawa wynikała z uzasadnionej reklamacji.
-  Na zakupione części zamienne, montowane po pierwotnym okresie gwarancji wyrobu, okres gwarancji wynosi 

12 miesięcy od daty zakupu. Po naprawie wyrobu przy użyciu takich części, gwarancją są objęte wyłącznie 
te części. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, 
uprawnionej przez Producenta.

III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI:
a) 10 lat na stolarkę aluminiową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi - licząc od daty 

sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji):
Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku agresywnym:
- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu 

(C3* zagrożenie korozyjne średnie) 8 lat.
- Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w te-

renach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 5 
lat. Warunkiem udzielenia 5 letniej gwarancji na wyroby zamontowane w środowisku C4* jest podanie tej 
informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku gwarancja jest udzielana na okres 2 lat. 

- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej 
zawartości chlorków (wybrzeże) (C5-I* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. Warunkiem udzielenia 
3 letniej gwarancji na wyroby zamontowane w środowisku C5-I* jest podanie tej informacji na etapie zamó-
wienia. W przeciwnym przypadku gwarancja jest udzielana na okres 18 miesięcy.

- Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C5-M* zagro-
żenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. Warunkiem udzielenia gwarancji na wyroby zamontowane 
w środowisku C5-M* jest podanie tej informacji na etapie zamówienia. W przeciwnym przypadku wyroby 
montowane w środowisku C5-M są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

- Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.
b) 4 lata na stolarkę aluminiową z powłokami nakładanymi metodą termodruku DEKOR lub 

okleinowaną (jednak nie dłużej niż 4 lata i 6 miesięcy od daty produkcji):
- Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłą-

czone z gwarancji antykorozyjnej.
c)  5 lat na stolarkę stalową  profilową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi - licząc 

od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji):
 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku  agresywnym:
-  Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* 

zagrożenie korozyjne średnie) 4 lata.
- Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w tere-

nach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 2 lata i 6 
miesięcy.

- Wyroby eksploatowane w środowisku C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone 
z gwarancji antykorozyjnej.

d) 5 lat na drzwi stalowe płaszczowe - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 
miesięcy od daty produkcji):

 Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku  agresywnym:
-  Dla elementów malowanych i z blachy powlekanej, zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi 

lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 4 lata.
- Wyroby wykonane z blachy cynkowanej, nie malowane, zamontowane na zewnątrz w terenach miejskich w głę-

bi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) są wyłączone z gwarancji.
- Wyroby eksploatowane w środowisku C4, C5-I, C5-M oraz bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłą-

czone z gwarancji antykorozyjnej.
e) Gwarancja antykorozyjna na okucia i akcesoria oraz wyposażenie elektryczne:
- Dla wyrobów montowanych w środowiskach C1, C2, C3 jest udzielana na okres 24 miesięcy.
- Dla wyrobów montowanych w środowiskach C4, C5-I oraz C5-M są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej.

IV. WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA POWŁOKI NAKŁADANE METODĄ LAKIE-
ROWANIA, TERMODRUKU DEKOR ORAZ OKLEINOWANIE
- Gwarancja obejmuje przypadki braku przyczepności farby, łuszczenia się powłoki, tworzenie się pęcherzy i od-

prysków.

Warunki gwarancji WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 
dla stolarki aluminiowej i stalowej

- Gwarancja na powłoki nakładane metodą lakierowania obejmuje utratę połysku i zmiany koloru zgodnie z war-
tościami parametru ΔE określonymi w załączniku nr 7 do wytycznych technicznych QUALICOAT www.qualipol.pl  
(okres gwarancji obejmuje 1,5 roku).

- Utrata połysku następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej, możliwe jest występowanie plam 
i przebarwień (nie objęte gwarancją).

- Nie stanowią wady różnice w powłoce DEKOR w zakresie tego samego wzoru i tego samego odcienia mniejsze 
niż 15%.

- Dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych par-
tiach produkcyjnych oraz elementami wyrobów jak i samymi wyrobami wykonywanymi różnymi technologiami 
produkcyjnymi.

- Normalnym procesem jest starzenie się powłoki lakierniczej, na skutek czego mogą wystąpić różnice kolory-
styczne pomiędzy produktami wykonanymi z rożnych materiałów i malowanych w różnych technologiach. 

- W przypadku lakierowania tzw. profili ciepłych (z przekładką termiczną) powłoka lakiernicza na przekładce 
może mieć pogorszoną jakość i właściwości, co nie stanowi wady.

- Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie prze-
kroczą 0,25% powierzchni.

- Gwarancją są objęte powłoki na powierzchniach istotnie ważnych z punktu widzenia wyglądu i użyteczności 
wyrobu. Nie włącza się do powierzchni istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugo-
rzędnych, miejsc podwieszania, miejsc nie pokrytych lakierem, krawędzi otworów i cięć technologicznych.

- Gwarancji nie podlegają powłoki, których uszkodzenia zostały wywołane na skutek działania temperatury po-
wyżej 70°C na lakierowaną powierzchnię.

- Gwarancja na powłoki nakładane jest udzielana pod warunkiem spełnienia warunków i zasad konserwacji za-
mieszczonych w Instrukcji Instalacji i Obsługi lub dokumentacji powykonawczej dostarczonej wraz z wyrobem.

- Wszystkie zauważone uszkodzenia powłoki powinny być natychmiast usuwane przez osoby kompetentne.
- Ocena powłoki malarskiej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi QUALICOAT.
- Ocena wzrokowa elementów używanych na zewnątrz powinna być realizowana nieuzbrojonym okiem z odle-

głości 5 m, natomiast elementów używanych wewnątrz powinna być realizowana z odległości 3 m.

V. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE
1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi 

wadami materiałowymi lub błędami w produkcji.
2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy - o sposobie decy-

duje Producent. Powyższy zapis  nie wyłącza możliwości porozumienia się w inny sposób, np. podjęcie ustaleń 
w sprawie obniżenia ceny.

3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres 
naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent 
musi sprowadzić od poddostawców lub ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące w miejscu 
załatwienia reklamacji, które uniemożliwiają  przeprowadzenie procesu technologicznego wymaganego do na-
prawy, w takim wypadku okres wykonania naprawy nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszający 
reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu.

5.  Jeżeli stwierdzono występowanie wad powłoki malarskiej po dokonaniu trwałego montażu produktu (nie można 
go zdemontować) Klient nie może domagać się od Gwaranta  ponownego malowania proszkowego, w zaist-
niałej sytuacji Producent w przypadku uzasadnionych roszczeń dokona naprawy na miejscu u Klienta farbami 
renowacyjnymi, które mogą odbiegać odcieniem i strukturą od powłoki proszkowej.

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 
1. Usunięcia lub zamazania uniemożliwiającego odczytanie tabliczki znamionowej.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania wyrobu, w czasie instalowania lub 

na skutek użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Uszkodzeń będących następstwem celowego działania.
4. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną**, niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi lub nie-

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Instalowania i Obsługi produktu lub użytkowania niesprawne-

go produktu.
6.  Uszkodzeń powłoki powstałych na wskutek zaniechania konserwacji lub nieprzestrzegania zasad konserwacji 

powłok malarskich zamieszczonych w Instrukcji Instalacji i Obsługi lub dokumentacji powykonawczej dostarczo-
nej wraz z wyrobem.

7. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawie-
rające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie 
działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki mate-
riałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.

8. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodzącym 
od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.

9. Uszkodzeń lub wadliwego działania wyposażenia elektrycznego powstałych nie z winy WIŚNIOWSKI Sp. 
z o.o. S.K.A., a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary 
mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne.

10. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do 
takich zmian przez Producenta. 

11. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta.
12. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Produ-

centa, bez pisemnej zgody Producenta.
13. Nie wykonania czynności przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obsługi do wykonania których zobowiąza-

ny jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt.
14. Nie wykonania płatnego przeglądu okresowego produktu przewidzianego w Instrukcji Instalowania i Obsługi 

potwierdzonego wpisem do karty gwarancyjnej lub raportem wykonania przeglądu technicznego.
15. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na usunięcie wady w sposób określony przez Producenta.
 
 W przypadku stwierdzenia wady wyrobu możliwej do zgłoszenia w formie reklamacji przed jego zamontowa-

niem, Producent nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego montażu wyrobu 
w obiekcie, o ile w celu usunięcia wady konieczne okaże się jego zdemontowanie.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Załącznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obsługi, Karta Gwarancyjna.
2.  Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wzywający serwis Producenta.
3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji 

może ulec wydłużeniu.
4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają-

cych z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Inne parametry produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone w Cennikach dla właści-

wej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa.

*    –  stopień korozyjności środowiska wg PN-EN 12944-2:2010  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją kon-
strukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk”,

** –  osoba kompetentna – osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifika-
cjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób 
prawidłowy i bezpieczny.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI WIŚNIOWSKI
Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne 

i długoletnie użytkowanie.
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne CREO jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną: 
rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych cztero-
komorowych, z przegrodą termiczną o głębokości 77 [mm], co daje efekt skrzy-
deł zlicowanych z ościeżnicą od strony zewnętrznej i wewnętrznej(1). Sztywne 
profile aluminiowe pozwalają na wykonanie drzwi jednoskrzydłowych o dużych 
gabarytach Sd do 1400 [mm], Hd do 2500 [mm]. Możliwość wykonania drzwi 
z doświetlami bocznymi i naświetlem górnym - szczegóły na str.A25. Estetycz-
ne wypełnienia obustronnie nakładkowe dostępne w wielu wzorach, kolorach 
z palety RAL (mat struktura), okleinach drewnopodobnych lub powłokach deko-
racyjnych DECOR. Specjalne uszczelki zapewniają wysoką szczelność na wodę 
i powietrze, co ma wpływ na jeszcze lepszy komfort użytkowania i oszczędność 
kosztów. Konstrukcje drzwi pozwalają uzyskać bardzo dobre parametry termicz-
ne. Współczynnik U drzwi od 0,8 [W/m2K] dla drzwi o wymiarach referencyj-
nych 1400 x 2500 [mm].

Rys. 1. Drzwi CREO.

Przekroje

69
,5

20

80

Rys. 2. Drzwi aluminiowe CREO, system MB86 SI+. Rys. 3. Przekrój pionowy drzwi alumi-
niowych CREO, system MB86 SI+.

69,5

Rys. 4. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych CREO, system MB86 SI+.

Wypełnienie
Drzwi aluminiowe CREO posiadają wypełnienie panelem dwustronnie nakład-
kowym o grubości 77 [mm]. Panel składa się z dwóch blach aluminiowych 
sklejonych z ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS. Wypełnienia mogą być 
przeszklone szybą trzykomorową wykończoną aplikacjami ze stali nierdzewnej. 
Szyby trzykomorowe w przeszkleniu panelu oraz dwukomorowe w doświetlach 
bocznych wykonane są z zastosowaniem ciepłych ramek w kolorze szarym.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm], ale dokładna wartość powinna być określona 
w projekcie budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzy-
dle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełnia-
jące powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność. 
Minimalna wysokość drzwi CREO wynikająca z ograniczenia zamka trzypunkto-
wego to Hdmin = 2050 [mm].
Drzwi o wzorze 344 minimalna szerokość zamówieniowa wynikająca z prze-
szkleń to Sdmin = 1150 [mm].

Dobór wymiarów drzwi

Rodzaj drzwi
Wymiary drzwi w zależności 
od otworu montażowego(2) Światło przejścia(3)

Sd Hd Sj Hj

Jednoskrzydłowe So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] Sd - 206 [mm] Hd - 89 [mm]

Sd  - szerokość drzwi,
So  - szerokość otworu,
Sj  - szerokość światła przejścia,

Hd - wysokość drzwi,
Ho - wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

(1) - Nie dotyczy skrzydeł z wzorów 311 - 313 i 321 - 326. W powyższych wzorach skrzydło od strony zewnętrznej nie licuje się - różnica 2 [mm].
(2) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu. 
(3) - Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi otwierane na zewnątrz z progiem 

i zawiasami rolkowymi. Pozostałe zależności wymiarowe światła przejścia dla drzwi z zawiasami ukrytymi oraz dla drzwi z doświetlami bocznymi pokazano na str. A9.
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Określenie kierunku otwierania drzwi

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 5. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 6. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 7. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 8. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są standardowo w jeden zamek trzypunk-
towy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją czasową(1), wkładkę ate-
stowaną antywłamaniową z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi, 
oraz uchwyt-klamkę wykonaną ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym. Do 
wyboru jest siedem rodzajów klamek (Rys. 9 - Rys. 15). Wszystkie drzwi wyposa-
żone są standardowo w zawiasy rolkowe (Rys. 23).
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• zawiasy ukryte (Rys. 24),
• okucie klamka - klamka, 
• zamek dodatkowy,
• samozamykacz DORMA ITS 96 ukryty w skrzydle,
• czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi (opcja 

dostępna TYLKO dla zawiasów rolkowych i drzwi otwieranych na zewnątrz, 
standardowo montowane jako opcja 2 szt. - przy górnym i dolnym zawiasie),

• elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą 
zdjęcia w podczerwieni,

• zamek z silnikiem elektrycznym autotronic (z językami) z systemem blokady 
rodzicielskiej,

• zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P,
• zamek z silnikiem elektrycznym multitronic (z hako-bolcami),
• czytniki: linii papilarnych, Bluetooth, zbliżeniowy, klawiaturę kodową,
• SmartTouch,
• pilot czterokanałowy,
• sterownik Lock Controller io i Connexoon Access.

Kolory standard (mat struktura)
W drzwiach aluminiowych CREO proszkowo malowane są rama skrzydła, oścież-
nica, zawiasy oraz panel nakładkowy. Drzwi mogą być pomalowane w 27 stan-
dardowych kolorach strukturalnych (mat struktura): modern black (RAL 9005), HI 
MODERN GRAPHITE (RAL 7016)(2), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 
9010), RAL 3000, RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 
7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 
7047, RAL 8011, RAL 8014, RAL 9001, HI COMFORT GRAY (RAL 9006)(2), HI 
WARM STONE (RAL 9007)(2), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE(2), żeliwo, kwarc. 
Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Kolory specjalne 
Drzwi aluminiowe CREO mogą być malowane proszkowo na podane poniżej nie-
typowe kolory z palety RAL (mat struktura): 1001, 1015, 1016, 1018, 1019, 1028, 
2004, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3020, 4005, 4006, 4010, 5002, 
5005, 5008, 5010, 5011, 5014, 5015, 5017, 5018, 5023, 5024, 6003, 6007, 
6016, 6017, 6018, 6019, 6021, 6029, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 
7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 
7034, 7036, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 8000, 8001, 
8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 
8024, 8025, 8028, 9002, 9003, 9004, 9008, 9011, 9017, 9018. W tym przy-
padku farba zamawiana jest na indywidualne życzenie klienta. 
Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3.

Kolekcja Home Inclusive(2)

Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy|Drzwi|Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, 
HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ 
GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRA-
CITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, 
HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN. 
Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3. 

Okleina drewnopodobna
Ościeżnica i skrzydło drzwi aluminiowych CREO mogą zostać oklejone folią 
drewnopodobną. Zawiasy rolkowe zawsze pozostają malowane proszkowo w ko-
lorach RAL najbardziej zbliżonych do okleiny. Maksymalny wymiar drzwi 
bez doświetli w okleinie drewnopodobnej, szerokość: 1350 [mm]  
i wysokość: 2500 [mm]. Natomiast dla drzwi z doświetlami w róż-
nych kierunkach otwierania, szerokość: 1290 [mm] i wysokość: 
2500 [mm]. Profile ościeżnicy i skrzydło oklejone są z obu stron drzwi. Poniższa 
tabela przedstawia dostępne okleiny, ich numery oraz kolory zawiasów rolkowych.   

Nazwa okleiny nr RAL zawiasów

Złoty dąb 2178001-167 8003

Orzech 2178007-167 8011

Mahoń 2097013-167 8017

Black Cherry 3202001-167 8017

Ciemny dąb 2052089-167 8017

Dąb bagienny 3167004-167 8019

Macore 3162002-167 8002

Siena Rosso 49233 8011

Siena Noce 49237 8028

Oregon 1192001-167 8001

Letnia wiśnia 3214009-195 8002

Winchester 49240 8001

Sapeli 2065021-167 8017

Siena PL 49254 8024

Dark green 612505-167 6009

Cream white 137905-167 9001

Anthracite grey 701605-167 7016

Metbrush aluminium 4361001 7040

AnTeak 3241002-195 1019

Dąb naturalny 3118076-168 1001

Dąb rustykalny 3149008-167 8028

Daglesia 3152009-167 8003

Brąz czekoladowy 887505-167 8019

Sheffield Oak Light F 456-3081 1019

Antracyt quartz F 436-1014 antracyt

Metbrush Silver F 436-1002 9006

Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein.

Nie ma możliwości okleinowania wzorów drzwi CREO z fre-
zowaniami. Dotyczy to wzorów o nr: 311, 312, 313, 321, 322, 
323, 324, 325 i 326.

Kolor DECOR
Drzwi aluminiowe CREO można malować proszkowo w kolorach DECOR. Jest to 
metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczułych or-
ganicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliestrowej farby proszko-
wej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem dekoracyjną powłokę 
imitującą usłojenia drewna. W tej opcji zawiasy rolkowe są malowane proszkowo 
w kolorach DECOR takich samych jak drzwi. Maksymalny wymiar drzwi 
w kolorze DECOR, szerokość: 1350 [mm] i wysokość: 2500 [mm]. 
W ofercie kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, winchester, wenge (ciemny dąb).

Nie ma możliwości malowania techniką DECOR wzorów 
drzwi CREO z frezowaniami. Dotyczy to wzorów o nr: 311, 
312, 313, 321, 322, 323, 324, 325 i 326.

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opis techniczny

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.
(2) - Kolory z kolekcji HI 2.0: HI WARM STONE (RAL 9007), HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI COMFORT GRAY (RAL 9006) - w cenie kolorów standardowych. Pozostałe kolory 

z kolekcji HI 2.0 - w cenie kolorów specjalnych.
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Bikolor
Drzwi aluminiowe CREO mogą być malowane proszkowo w wersji bikolor, czyli 
w innym kolorze od strony zewnętrznej i w innym kolorze od strony wewnętrznej, 
w dowolnej konfiguracji z podanej poniżej palety RAL (mat struktura): 
• Paleta kolorów standardowych mat strukturalnych: HI MODERN 

GRAPHITE (RAL 7016), modern white (RAL 9010), RAL 9016, HI ANTHRACI-
TE, żeliwo. 

• Paleta kolorów specjalnych mat strukturalnych: RAL 1015, RAL 
2004, RAL 5008, RAL 5024, RAL 7011, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7036, RAL 
7038. W tym przypadku farba zamawiana jest na indywidualne życzenie klienta.

Rodzaje klamek
W standardzie drzwi wyposażone są w uchwyt-klamkę. Drzwi aluminiowe CREO 
wyposażone są w klamki wykonane ze stali nierdzewnej na szyldach dzielonych: 
Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub klamka aluminiowa 
Liverpool na szyldzie podłużnym w kolorze tytan. 
Opcjonalnie drzwi CREO bez opcji RC można wyposażyć w uchwyt-klamkę De-
nver lub Tokyo (w kolorze: stare złoto, tytan, srebrny).

Rys. 9. Wzór klamki  
Amsterdam.

Rys. 10. Wzór klamki 
Stockholm.

Rys. 11. Wzór klamki 
Marseille.

Rys. 12. Wzór klamki Paris. Rys. 13. Wzór klamki Paris I. Rys. 14. Wzór klamki 
Liverpool I

Rys. 15. Wzór klamki 
Liverpool

Rys. 16. Wzór klamka-uchwyt 
Denver(1).

Rys. 17. Wzór klamka-uchwyt 
Tokyo (1).

Rodzaje uchwytów
Drzwi aluminiowe CREO można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej od 
strony zewnętrznej. Do wyboru są uchwyty montowane na skraju skrzydła lub 
w wypełnieniu. Przy montażu uchwytu w wypełnieniu skrzydła dodatkowo sto-
sowany jest profil wzmacniający. Do okucia uchwyt-klamka drzwi w standardzie 
wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami 
i funkcję czasową. Sposób montażu uchwytów - patrz Rys. 18 - Rys. 19.

1

2

1  - dla uchwytów P1 i P5

2  - dla uchwytów Q5

Rys. 18. Sposób montażu uchwytów na skraju skrzydła (P1, P5 i Q5).

Rys. 19. Sposób montażu uchwytów w wypełnieniu skrzydła.

Uchwyty P1 o długości 620 mm i P5 krótki o długościach 580 [mm] oraz Q5 
40x20 i 40x40 o długościach 1200 [mm] są uchwytami standardowymi monto-
wanymi na skraju skrzydła. Wszystkie uchwyty o większych długościach należy 
wyceniać z opcji dodatkowych patrz str. A23. Uchwyty wydłużone i długie, za-
mawiane są indywidualnie i mogą wydłużyć termin realizacji. Wszystkie uchwyty 
montowane w wypełnieniu skrzydła należy wyceniać z opcji dodatkowych patrz 
str. A23. 
W drzwiach CREO o nr wzorów 321, 324 oraz 340 nie ma możliwości zamó-
wienia uchwytów montowanych w wypełnieniu skrzydła. 
Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich: 
Hd > Huchwytu + 230 [mm]

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opis techniczny

(1) - Dedykowane do drzwi bez opcji antywłamaniowej RC
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Uchwyty stal nierdzewna
62

0

P1 P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

Rys. 20. Wzory uchwytów do montażu na skraju skrzydła.
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Rys. 21. Wzory uchwytów do montażu na skraju skrzydła.
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PS - 100x5 PSW - 100x5 Profilo 04 - 100x20

Arco 01 - ø 34 Arco 04 - 40x20

Rys. 22. Wzory uchwytów do montażu w wypełnieniu skrzydła.

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
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Zawiasy drzwiowe
Standardowo drzwi aluminiowe CREO o wymiarach do 1200x2300 [mm] wypo-
sażone są w trzy zawiasy rolkowe, a o wymiarach do 1400x2500 [mm] wyposa-
żone są w cztery zawiasy rolkowe umieszczone od strony otwierania drzwi, tj. przy 
drzwiach otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej, przy drzwiach otwie-
ranych do wewnątrz zawiasy będą zamontowane od wewnątrz pomieszczenia. 
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zawiasy ukryte w profilach. Dla zawia-
sów ukrytych zaleca się stosowanie samozamykacza, odbojnika lub ogranicznika 
otwarcia. Zawiasy ukryte pozwalają na otwarcie drzwi na kąt 105 stopni.

Rys. 23. Zawias rolkowy. Rys. 24. Zawias ukryty.

Rodzaje zamków
Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny 
z blokowanymi językami i funkcją czasową oraz okucie uchwyt-klamka(1). 
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zamek z silnikiem elektrycznym auto-
tronic z językami lub zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami. 
Zamek trzypunktowy automatyczny można doposażyć w zamek dodatkowy 
umiejscowiony w górnej części skrzydła. 
Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic występuje w dwóch rodzajach: 
• Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej - za każdym razem 

podczas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw dodatkowych ję-
zyków zasuwnicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm]. Od zewnątrz 
skrzydło można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu lub kluczem. Za 
pomocą klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie 
zapadki na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwnicy, klamki oraz 
systemu kontroli dostępu.

• Autotronic P - za każdym razem podczas domykania skrzydła, następuje 
automatyczny wysuw dodatkowych języków zasuwnicy na 20 [mm], języka 
głównego na 10 [mm] oraz zapadki na 20 [mm]. Od zewnątrz skrzydło można 
otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu, kluczem lub przez naciśnięcie 
klamki od wewnątrz. W tym wariancie nie ma możliwości manualnego doryglo-
wania kluczem, klucz służy tylko do awaryjnego otwarcia drzwi.

• Zamek Multitronic rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym.  
Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka (napędzana wkładką - 
wkładka ze sprzęgłem i 3 kluczami) zasuwnicy ryglują się mechanicznie za 
każdym razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki 
i bolce i rygluje kluczem, a podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub 
naciśnięcie klamki od wewnątrz otwiera drzwi. 

Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu - informuje o położeniu zapadki 
zasuwnicy. Czujnik ma zastosowanie w zamku automatycznym, w wersjach elek-
trycznych alarm można podłączyć do sterownika.

Rys. 25. Zamek z silnikiem Autotronic P lub Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej.

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
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Rys. 26. Zamek z silnikiem multitronic z automatycznym systemem blokowania i otwierania drzwi 
poprzez silnik elektryczny.

Wszystkie zamki elektryczne wyposażone są w sterownik, transformator i specjal-
ne styki, które dostarczają napięcie bezpieczne do silnika. Sterownik umiejsco-
wiony jest w specjalnej skrzynce o wymiarach 112x200x84 [mm], która zamon-
towana może być obok drzwi lub innym miejscu przygotowanym przez klienta. 
Przewód łączący zasuwnicę ze sterownikiem wyprowadzony jest z ościeżnicy 
zawsze od strony zawiasów. Do transformatora należy doprowadzić zasilanie 
230V.

Wzory trzypunktowych i dodatkowych zamków - patrz Rys. 27 - Rys. 28.
Zamek dodatkowy przy okuciu klamka-klamka i uchwyt-klamka montowany w wy-
pełnieniu wyposażony jest we wkładkę obustronną, zamek dodatkowy przy oku-
ciu uchwyt-klamka montowany na skraju skrzydła wyposażony jest we wkładkę 
jednostronną z pokrętłem od strony wewnętrznej (możliwość zamknięcia tylko 
od wewnątrz). Zamek dodatkowy nie może być stosowany w zamkach elek-
trycznych, ponieważ nie jest zintegrowany z napędem zasuwnicy - w przypadku 
zamków elektrycznych Autotronic i Multitronic naciśnięcie klamki nie cofa zasuwy 
zamka dodatkowego.

1

2

1

1

2

Rys. 27. Wzory 
zamka trzypunktowego 
automatycznego 
i trzypunktowego autotronic 
z napędem elektrycznym 
z językami.

Rys. 28. Wzory języka w zamku automatycznym, hako-
bolców w elektrycznym i zamka dodatkowego.

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.
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Zamek trzypunktowy FUHR z funkcją blokady 
języków (funkcja czasowa)(1)

Do okucia uchwyt-klamka oferujemy klientom zamek automatyczny z funkcją 
blokady języków (funkcja czasowa). Dzięki przełącznikowi znajdującemu się 
na listwie zasuwnicy, można włączyć/wyłączyć funkcję blokady języków, która 
umożliwia zastosowanie funkcji czasowej.

Rys. 29. Zamek trzypunktowy FUHR z funkcją czasową.

Aktywacja blokady języków:
• nacisnąć klamkę do oporu i przytrzymać, 
• przesunąć blokadę na listwie, 
• puścić klamkę,
• przesunąć dźwignię na elektrozaczepie ślepym.

Dwa języki magnetyczne zostają ukryte, natomiast język główny nadal spełnia 
swoje funkcje, a zastosowanie na ościeżnicy tzw. wyślizgu ”ślepego” elektro-
zaczepu umożliwia wejście i wyjście pociągając za uchwyt, jak w przypadku 
zamka rolkowego.

Deaktywacja blokady języków:
Przesunąć przełącznik do pozycji początkowej w celu wyłączenia blokady języ-
ków, które ponownie spełniają swoje funkcje. Przełączenie elektrozaczepu ślepe-
go do funkcji „zaczepu”.

System kontroli dostępu
Drzwi aluminiowe CREO z zamontowanym zamkiem Autotronic lub Multitronic 
z napędem elektrycznym mogą być wyposażone w: 
• czytniki linii papilarnych: jednokanałowy - do 150 wzorów linii papilarnych lub 

dwukanałowy - do 200 wzorów linii papilarnych (po 100 w każdym kanale), 
• klawiaturę kodową (jednokanałową - do 150 użytkowników lub dwukanało-

wą) z opcją bezprzewodowego gongu, 
• klawiatura kodowa z czytnikiem Bluetooth - do 6 telefonów komórkowych/18 

kodów użytkownika (w kolorze czarnym lub niebieskim), 
• czytnik zbliżeniowy na karty i breloki, 
• czytnik zbliżeniowy SmartTouch, 
• pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem) wraz 

z opcją bezprzewodowego wyłącznika światła oraz bezprzewodowy przy-
cisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do monta-
żu w dowolnym miejscu. 

Czytniki montowane są na skrzydle drzwiowym. Drugi kanał czytnika dwukanało-
wego może służyć do otwierania bramy garażowej lub ogrodzeniowej. W cenie 
czytnika dwukanałowego jest przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie 
bramy garażowej lub ogrodzeniowej.

Rys. 30. Jednoka-
nałowy czytnik linii 
papilarnych.

Rys. 31. Dwuka-
nałowy czytnik linii 
papilarnych.

Rys. 32. Jednokanało-
wa klawiatura kodowa.

Rys. 33. Dwukanało-
wa klawiatura kodowa.

Rys. 34. Czytniki Bluetooth z klawiaturą 
dotykową.

Rys. 35. Dwukanało-
wy czytnik zbliżeniowy

Rys. 36. SmartTouch . Rys. 37. Pilot czterokanałowy.

Rys. 38. Dwukanałowy bezprzewodowy 
przycisk zwalniający drzwi do montażu 
wewnątrz pomieszczenia.

Rys. 39. Bezprzewodowy wyłącznik światła. Rys. 40. Bezprzewodowy gong do dwukana-
łowej klawiatury kodowej numerycznej.

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.
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System smartCONNECTED
Connexoon Access
Connexoon Access to router sterujący. Connexoon Access korzysta z prostej apli-
kacji umożliwiającej sterowanie drzwiami. Dzięki routerowi możemy otworzyć 
lub zamknąć drzwi jednym przyciskiem. Ponadto możemy ustawić dwa scenariu-
sze. W pierwszym nasze drzwi zareagują na nasz powrót do domu, drugiego 
możemy użyć w momencie jego opuszczania.
Dzięki funkcji geolokalizacji drzwi mogą się z odpowiednim wyprzedzeniem 
same otwierać podczas powrotu do domu.

Rys. 41. Connexoon Access

Sterownik Lock Controller io
Odbiornik sterujący zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami alumi-
niowymi wyposażonymi w zamki elektryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany 
nadajnikiem w systemie io. Pełną funkcjonalność tego inteligentnego sterowania 
uzyska się po zastosowaniu routera Connexoon Access lub TaHoma Box.

Rys. 42. Sterownik Lock Controller io.

Mikrowyłącznik 
Przycisk mechaniczny ze stali nierdzewnej, możliwy do zastosowania tylko 
z zamkiem z silnikiem elektrycznym Autotronic z blokadą rodzicielską. Przycisk bez 
podświetlenia zamontowany od niewidocznej strony uchwytu, w następujących 
uchwytach: 
Q10 40x20 o dł. 1200 [mm], 
Q10 40x40 o dł. 1200 [mm], 
Q45R 40x20 o dł. 1200 [mm], 
Q45R 40x40 o dł. 1200 [mm], 
PROFILO-04 o dł. 1200/1600/2000 [mm], 
ARCO 01 ø 34 o dł.1200 [mm]. 

Rys. 43. Mikrowyłącznik.
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Sensor
Przycisk dotykowy wykonany ze stali nierdzewnej, możliwy do zastosowania tyl-
ko z zamkiem z silnikiem elektrycznym Autotronic z blokadą rodzicielską. Sensor 
z podświetleniem w kolorze białym, w dwóch wariantach montażu do wyboru 
- od niewidocznej strony (poświata na skrzydle), - od widocznej strony uchwytu, 
w następujących uchwytach:
Q10 40x20 o dł. 1200 [mm], 
Q10 40x40 o dł. 1200 [mm], 
Q45R 40x20 o dł. 1200 [mm], 
Q45R 40x40 o dł. 1200 [mm], 
PROFILO-04 o dł. 1200/1600/2000 [mm]. 

Rys. 44. Sensor.

Wizjer drzwiowy
Jako opcja dodatkowa można wyposażyć drzwi CREO w elektroniczny wizjer 
drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwie-
ni. Przygotowanie do montażu musi zostać określone przez Klienta. W trakcie 
złożenia zamówienia klient ma podać wymiary (szer. i wys.) umiejscowienia. In-
formacja musi być podana w uwagach do zamówienia.

Wzory: 321, 322, 323, 324, 325, 326
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Rys. 45. Przykład wzoru 321
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(1) - Drzwi o wymiarach referencyjnych 1400x2500 [mm]

Wzory: 331, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 349, 350
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Rys. 46. Przykład wzoru 331

Wzory: 310
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Rys. 47. Przykład wzoru 310

XA - odległość od aplikacji ozdobnej do uchwytu
XB - odległość od aplikacji ozdobnej do krawędzi blachy (od strony zawiasów),
XC - szerokośc zewnętrzna skrzydła,
WARIANT A - wizjer od strony uchwytu
WARIANT B - wizjer od strony zawiasów
WARIANT C - wizjer na środku szerokości skrzydła.

Dla wzorów nie wymienionych - przygotowanie otworu Ø 14 [mm] podczas mon-
tażu drzwi, zgodnie z upodobaniem Klienta.

Główne cechy:
• łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera14 [mm],
• 3.5 calowy monitor LCD,
• 4 szt. AA baterii w komplecie,
• kąt widzenia110 stopni,
• 500 MB karta pamięci SD,
• kolor czarno-srebrny.

Funkcje:
• automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD,
• każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
• dzwonek drzwiowy zintegrowany,
• wyraźny obraz,
• łatwa obsługa jednym przyciskiem,
• łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
• wykonywanie zdjęć w nocy przy pomocy kamery na podczerwień.

Rys. 48. Elektroniczny wizjer drzwiowy.

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otwo-
rów w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu 
pośredniego. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. 
lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm].

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowa-
niu wyrobów.

Badania drzwi CREO
Drzwi aluminiowe CREO posiadają szereg badań na drzwi zewnętrzne:
• Przepuszczalność powietrza wg. PN-EN 12207:2001 - klasa 3.
• Wodoszczelność wg. PN-EN 12208:2001 - klasa 6A.
• Odporność na obciążenie wiatrem wg. PN-EN 12210:2001 - klasa C5/B5.
• Izolacyjność akustyczna wg. PN-EN ISO 717-1:2013 - Rw=36 dB dla drzwi 

pełnych i przeszklonych.
• Izolacyjność termiczna wg EN ISO 10077-2 - Ud od 0,8 [W/(m2xK)] (1).
• Zachowanie się między różnymi klimatami wg. PN-EN 12219:2001 dla klima-

tów „d” i „e” - klasa 3.
• Antywłamaniowość w klasie RC2 i RC3 (opcja) wg. EN 1627:2011 przeba-

dana w IFT Rosenheim.

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
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Wymagania montażowe drzwi CREO
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Rys. 49. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi CREO z zawiasami rolkowymi.
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Rys. 50. Montaż w otworze - przekrój pionowy- drzwi CREO.

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Sj = Sd - 206 [mm],
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Hj = Hd - 89 [mm],
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sj + 162 [mm].
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Rys. 51. Montaż progu z termo-poszerzeniem 
Stropex o wysokości 80 [mm] - standard.

Rys. 52. Montaż progu z dodatkowymi termo- 
poszerzeniami Stropex o wysokości stanowiącej 
wielokrotność 30 [mm] (max. możliwość piętrowa-
nia termo-poszerzenia do 240 mm).

Rys. 53. Drzwi Creo z zamontowanym progiem z termo-poszerzeniem Stropex w standardzie.

Zależności światła przejścia dla drzwi CREO
Drzwi otwierane na zewnątrz Drzwi otwierane do wewnątrz

1  - zawiasy rolkowe  2  - zawiasy ukryte
Rys. 54. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO bez doświetli.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

1  - zawiasy rolkowe  2  - zawiasy ukryte
Rys. 55. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z jednym doświetlem bocznym.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Drzwi otwierane do wewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

1  - zawiasy rolkowe  2  - zawiasy ukryte
Rys. 56. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z dwoma doświetlami bocznymi.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z doświetlem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z doświetlem górnym

1  - zawiasy rolkowe  2  - zawiasy ukryte
Rys. 57. Światła przejścia Sj dla drzwi CREO z doświetlem górnym.

Drzwi otwierane do 
wewnątrz bez  
doświetla górnego

Drzwi otwierane na 
zewnątrz bez 
doświetla górnego

Drzwi otwierane do 
wewnątrz z doświe-
tlem górnym

Drzwi otwierane na 
zewnątrz z doświe-
tlem górnym

Rys. 58. Światła przejścia Hj dla drzwi  
CREO bez doświetla górnego.

Rys. 59. Światła przejścia Hj dla drzwi CREO 
z doświetlem górnym.

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze lub poza otwo-
rem. Sposób montażu (tradycyjny lub „ciepły”) ustala z Klien-
tem montażysta.

Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wy-
maganiach (budynki użyteczności publicznej) Producent za-
leca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. 
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie odboj-
nika. (Sposób montażu odbojnika wg Rys. 49).

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opis techniczny
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi 
• System: 
 Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną, (D1PM), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu.
• Okucia - zamek automatyczny z blokowanymi językami Fuhr i funkcją czasową, wkładka atestowana kl. C z pięcioma kluczami, dwoma kluczami serwisowymi  

i okuciem uchwyt - klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym, montowane na skraju skrzydła (klamki do wyboru patrz str. A6, uchwyty do wyboru patrz 
str. A7, Rys. 20)(1), trzy zawiasy rolkowe dla drzwi do 1200 x 2300 [mm], cztery zawiasy rolkowe dla drzwi do 1400 x 2500 [mm].

• Kolory: 
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, 
RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 
8014, RAL 9001, HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. A5 
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia 
z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.

(2) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów 
specjalnych - patrz str. A5.

Wzór 310
Wypełnienie: Wzór 310 - panel obustronnie nakładkowy pełny.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7480 9810
Kolor specjalny (2) 8340 10880
Okleina drewnopodobna (2) 9250 11950
Decor (2) 8340 11025

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7200 9405
Kolor specjalny (2) 8060 10475
Okleina drewnopodobna (2) 8970 11545
Decor (2) 8060 10620

OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Wzór 311
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z trzema frezowaniami po-
ziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7750 9990
Kolor specjalny (1) 8610 11060

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7450 9580
Kolor specjalny (1) 8310 10650

Wzór 312
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema frezowaniami 
poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle 
drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7800 10045
Kolor specjalny (1) 8660 11115

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7500 9620
Kolor specjalny (1) 8360 10690

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wzór 313
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy pełny z pięcioma frezowaniami po-
ziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7870 10115
Kolor specjalny (1) 8730 11185

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7570 9695
Kolor specjalny (1) 8430 10765

(1) - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5. OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

(1) - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5.

Wzór 321
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną od strony uchwytu, przeszkleniem szybą trzykomo-
rową obustronnie 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej rozmieszczonymi 
symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8375 10880
Kolor specjalny (1) 9235 11950

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8075 10560
Kolor specjalny (1) 8935 11630

Wzór 322
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, przeszkleniem szybą trzykomo-
rową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej roz-
mieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8375 10880
Kolor specjalny (1) 9235 11950

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8075 10560
Kolor specjalny (1) 8935 11630

Wzór 323
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasowej, przeszkleniem szybą trzykomo-
rową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej roz-
mieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8375 10880
Kolor specjalny (1) 9235 11950

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8075 10560
Kolor specjalny (1) 8935 11630

OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

(1) - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5.

Wzór 324
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną od strony uchwytu, od strony zewnętrznej umieszczone 
są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomo-
rową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej roz-
mieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8810 11310
Kolor specjalny (1) 9670 12380

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8520 10900
Kolor specjalny (1) 9380 11970

Wzór 325
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, od strony zewnętrznej umieszczo-
ne są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi rozmieszczonymi od strony 
zewnętrznej symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8810 11310
Kolor specjalny (1) 9670 12380

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8520 10900
Kolor specjalny (1) 9380 11970

Wzór 326
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasów, od strony zewnętrznej umiesz-
czone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzy-
komorową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) 
mat bezpieczna U=0,6 i trzema frezowaniami poziomymi od strony zewnętrznej 
rozmieszczonymi symetrycznie na środku skrzydła drzwi.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8810 11310
Kolor specjalny (1) 9670 12380

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8520 10900
Kolor specjalny (1) 9380 11970

OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

(1) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5.

Wzór 331
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8105 10455
Kolor specjalny (1) 8965 11525
Okleina drewnopodobna (1) 9875 12595
Decor (1) 8965 11670

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7820 10055
Kolor specjalny (1) 8680 11125
Okleina drewnopodobna (1) 9590 12195
Decor (1) 8680 11270

Wzór 332
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8335 10695
Kolor specjalny (1) 9195 11765
Okleina drewnopodobna (1) 10105 12835
Decor (1) 9195 11910

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8055 10290
Kolor specjalny (1) 8915 11360
Okleina drewnopodobna (1) 9825 12430
Decor (1) 8915 11505

Wzór 333
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8970 11360
Kolor specjalny (1) 9830 12430
Okleina drewnopodobna (1) 10740 13500
Decor (1) 9830 12575

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8695 10960
Kolor specjalny (1) 9555 12030
Okleina drewnopodobna (1) 10465 13100
Decor (1) 9555 12175

Wzór 334
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8970 11360
Kolor specjalny (1) 9830 12430
Okleina drewnopodobna (1) 10740 13500
Decor (1) 9830 12575

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8685 10960
Kolor specjalny (1) 9545 12030
Okleina drewnopodobna (1) 10455 13100
Decor (1) 9545 12175

OPCJE DODATKOWE patrz str. A23



A18 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wzór 335
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 9180 11580
Kolor specjalny (1) 10040 12650
Okleina drewnopodobna (1) 10950 13720
Decor (1) 10040 12795

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8890 11175
Kolor specjalny (1) 9750 12245
Okleina drewnopodobna (1) 10660 13315
Decor (1) 9750 12390

Wzór 336
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8640 11010
Kolor specjalny (1) 9500 12080
Okleina drewnopodobna (1) 10410 13150
Decor (1) 9500 12225

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8355 10610
Kolor specjalny (1) 9215 11680
Okleina drewnopodobna (1) 10125 12750
Decor (1) 9215 11825

Wzór 337
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8540 10910
Kolor specjalny (1) 9400 11980
Okleina drewnopodobna (1) 10310 13050
Decor (1) 9400 12125

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8250 10505
Kolor specjalny (1) 9110 11575
Okleina drewnopodobna (1) 10020 12645
Decor (1) 9110 11720

Wzór 338
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi symetrycznie na skrzydle i przeszkleniem szy-
bami trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 
33.1 (2B2) mat bezpieczna U=0,6

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8630 11010
Kolor specjalny (1) 9490 12080
Okleina drewnopodobna (1) 10400 13150
Decor (1) 9490 12225

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8355 10610
Kolor specjalny (1) 9215 11680
Okleina drewnopodobna (1) 10125 12750
Decor (1) 9215 11825

(1) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5. OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

(1) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5.

Wzór 339
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8190 10530
Kolor specjalny (1) 9050 11600
Okleina drewnopodobna (1) 9960 12670
Decor (1) 9050 11745

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7900 10135
Kolor specjalny (1) 8760 11205
Okleina drewnopodobna (1) 9670 12275
Decor (1) 8760 11350

Wzór 340
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8640 11010
Kolor specjalny (1) 9500 12080
Okleina drewnopodobna (1) 10410 13150
Decor (1) 9500 12225

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8355 10610
Kolor specjalny (1) 9215 11680
Okleina drewnopodobna (1) 10125 12750
Decor (1) 9215 11825

Wzór 341
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8560 10930
Kolor specjalny (1) 9420 12000
Okleina drewnopodobna (1) 10330 13070
Decor (1) 9420 12145

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8270 10530

Kolor specjalny (1) 9130 11600
Okleina drewnopodobna (1) 10040 12670
Decor (1) 9130 11745

Wzór 342
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8160 10505
Kolor specjalny (1) 9020 11575
Okleina drewnopodobna (1) 9930 12645
Decor (1) 9020 11720

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7870 10115
Kolor specjalny (1) 8730 11185
Okleina drewnopodobna (1) 9640 12255
Decor (1) 8730 11330

OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wzór 343
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 9250 11650
Kolor specjalny (1) 10110 12720
Okleina drewnopodobna (1) 11020 13790
Decor (1) 10110 12865

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8960 11250
Kolor specjalny (1) 9820 12320
Okleina drewnopodobna (1) 10730 13390
Decor (1) 9820 12465

Wzór 344
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 9210 11610
Kolor specjalny (1) 10070 12680
Okleina drewnopodobna (1) 10980 13750
Decor (1) 10070 12825

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8920 11210
Kolor specjalny (1) 9780 12280
Okleina drewnopodobna (1) 10690 13350
Decor (1) 9780 12425

Wzór 345
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8120 10475
Kolor specjalny (1) 8980 11545
Okleina drewnopodobna (1) 9890 12615
Decor (1) 8980 11690

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7840 10075
Kolor specjalny (1) 8700 11145
Okleina drewnopodobna (1) 9610 12215
Decor (1) 8700 11290

Wzór 346
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8220 10580
Kolor specjalny (1) 9080 11650
Okleina drewnopodobna (1) 9990 12720
Decor (1) 9080 11795

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7940 10175
Kolor specjalny (1) 8800 11245
Okleina drewnopodobna (1) 9710 12315
Decor (1) 8800 11390

(1) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5. OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wzór 347
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8140 10485
Kolor specjalny (1) 9000 11555
Okleina drewnopodobna (1) 9910 12625
Decor (1) 9000 11700

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 7850 10095
Kolor specjalny (1) 8710 11165
Okleina drewnopodobna (1) 9620 12235
Decor (1) 8710 11310

Wzór 348
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze 
stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami 
trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 
(2B2) mat bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8675 11045
Kolor specjalny (1) 9535 12115
Okleina drewnopodobna (1) 10445 13185
Decor (1) 9535 12260

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8385 10640
Kolor specjalny (1) 9245 11710
Okleina drewnopodobna (1) 10155 12780
Decor (1) 9245 11855

Wzór 349
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8305 10660
Kolor specjalny (1) 9165 11730
Okleina drewnopodobna (1) 10075 12800
Decor (1) 9165 11875

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8015 10260
Kolor specjalny (1) 8875 11330
Okleina drewnopodobna (1) 9785 12400
Decor (1) 8875 11475

Wzór 350
Wypełnienie: panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali 
nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzyko-
morową obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat 
bezpieczna U=0,6.

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8385 10745
Kolor specjalny (1) 9245 11815
Okleina drewnopodobna (1) 10155 12885
Decor (1) 9245 11960

Drzwi otwierane do wewnątrz

Kolor drzwi Do 1200x2300 [mm] Do 1400x2500 [mm]

Kolory standard (mat struktura) 8095 10340
Kolor specjalny (1) 8955 11410
Okleina drewnopodobna (1) 9865 12480
Decor (1) 8955 11555

(1) - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str. A5. OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System: 
 Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną, (D1PM), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu.
• Okucia - zamek automatyczny z blokowanymi językami Fuhr i funkcją czasową, wkładką atestowaną kl. C z pięcioma kluczami, dwoma kluczami serwisowymi 

i okuciem uchwyt - klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym, montowane na skraju skrzydła (klamka do wyboru patrz str. A6, uchwyty do wyboru patrz 
str. A7, Rys. 20)(1), trzy zawiasy rolkowe dla drzwi do 1200 x 2300 [mm], cztery zawiasy rolkowe dla drzwi do 1400 x 2500 [mm].

• Wypełnienie: 
Wzór 300 - panel obustronnie nakładkowy, pełny z wzorami zaprojektowanymi na indywidualne życzenie Klienta i uzgodnionymi z działem konstrukcyjnym Firmy  
WIŚNIOWSKI

• Kolory: 
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, 
RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 
8014, RAL 9001, HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. A5.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5 (opcja niedostępna dla drzwi z frezowaniami).

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wzór 300 - przykład

Drzwi wg indywidualnego projektu i kalkulacji

Aplikacje ozdobne:

Rys. 60. Typ Ap-1 Rys. 61. Typ Ap-2 Rys. 62. Typ Ap-3 Rys. 63. Typ Ap-4 Rys. 64. Typ Ap-5 Rys. 65. Typ Ap-6

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia 
z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza. OPCJE DODATKOWE patrz str. A23
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opcje dodatkowe i akcesoria

1.
Okucie uchwyt P1 dł. 620 [mm], P5 krótki dł. 580 [mm], Q5 40x20, 40x40 dł. 1200 [mm] - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na skraju skrzydła(1) w cenie drzwi

2. Okucie klamka - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I  + 15 za kpl.

3. Okucie uchwyt - klamka Denver – 100 za kpl.

4. Okucie uchwyt - klamka Tokyo (w kolorze: stare złoto, tytan, srebrny) – 200 za kpl.

5. Okucie uchwyt P5 długość 960 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 85 za kpl.

6. Okucie uchwyt P5 długość 2200 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 215 za kpl.

7. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 1600 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 275 za kpl.

8. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 1800 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 275 za kpl.

9. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 2000 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 275 za kpl.

10. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 1600 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 355 za kpl.

11. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 1800 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 355 za kpl.

12. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 2000 mm - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 355 za kpl.

13. Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty długości 1200 [mm] do wyboru patrz str. A7, Rys. 22)  + 340 za kpl.

14.
Okucie uchwyt P10 fi30 długość 1600 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool monto-
wane na profilu skrzydła  + 375 za kpl.

15.
Okucie uchwyt P10 fi30 długość 1800 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool monto-
wane na profilu skrzydła  + 395 za kpl.

16.
Okucie uchwyt P10 fi40 długość 2000 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool monto-
wane na profilu skrzydła  + 520 za kpl.

17.
Okucie uchwyt P10 fi40 długość 2200 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool monto-
wane na profilu skrzydła  + 540 za kpl.

18.
Okucie uchwyt Q10 40x40 długość 1600 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 570 za kpl.

19.
Okucie uchwyt Q10 40x40 długość 1800 mm montowany w wypełnieniu skrzydła- klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 590 za kpl.

20.
Okucie uchwyt PS 100x5 długość 1800 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1435 za kpl.

21.
Okucie uchwyt PS 100x5 długość 2000 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1475 za kpl.

22.
Okucie uchwyt PS 100x5 długość 2200 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1510 za kpl.

23.
Okucie uchwyt PS-W 100x5 długość 1800 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1470 za kpl.

24.
Okucie uchwyt PS-W 100x5 długość 2000 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1510 za kpl.

25.
Okucie uchwyt PS-W 100x5 długość 2200 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool 
montowane na profilu skrzydła  + 1555 za kpl.

26.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1200 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 455 za kpl.

27.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1600 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 535 za kpl.

28.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 2000 mm montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 645 za kpl.

29. Zamek dodatkowy z wkładką i pokrętłem od strony wewnętrznej do zamka automatycznego  + 180 za szt.

30. Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z językami z zewnętrznym zasilaczem i sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania Inteligentnego Domu)  + 3120 za kpl.

31.
Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z blokadą rodzicielską z językami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowa-
nia Inteligentnego Domu)  + 2680 za kpl.

32. Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie z 3 kluczami (do podłączenia sterowania ID)  + 3890 za kpl.

33. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej)  + 3130 za kpl.

34. Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej)  + 2300 za szt.

35. Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki (w komplecie 2 karty master i trzy breloki)  + 2440 za szt.

36. Jednokanałowy czytnik linii papilarnych  + 1660 za szt.

37. Jednokanałowy czytnik Bluetooth z klawiaturą dotykową  + 1480 za szt.

38. Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna  + 1410 za szt.

39. Czytnik zbliżeniowy Smart-Touch (w komplecie 1 pilot master)  + 2540 za szt.

40. Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni  + 365 za szt.

41. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach do 1200x2300 [mm] otwieranych na zewnątrz  + 1140 za kpl.

42. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach do 1200x2300 [mm] otwieranych do wewnątrz  + 675 za kpl.

43. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (4 szt.) w drzwiach do 1400x2500 [mm] otwieranych na zewnątrz  + 1455 za kpl.

44. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (4 szt.) w drzwiach do 1400x2500 [mm] otwieranych do wewnątrz  + 880 za kpl.

45. Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu  + 220 za szt.

46. Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle w drzwiach do 1200 x 2300 [mm]  + 680 za szt.

47. Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle w drzwiach do 1400 x 2500 [mm]  + 1130 za szt.

48. Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle w drzwiach do 1200 x 2300 [mm]  + 830 za szt.

49. Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle w drzwiach do 1400 x 2500 [mm]  + 1300 za szt.

50. Bolce antywyważeniowe do drzwi otwieranych na zewnątrz i wyposażonych w zawiasy rolkowe (2 szt.)  + 55 za kpl.

51. Kopniak ze stali nierdzewnej (jednostronny)  + 155 za szt.

52. Dodatkowe termo-poszerzenie Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] (maksymalna możliwość rozbudowy termo-poszerzenia do 240 [mm])  + 55 za mb.

53. Doświetla boczne lub górne patrz str. A26

54. Inny rodzaj szyb patrz str. A27

(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.
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55. Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym  + 730 za kpl.

56. Bikolor dla kolorów standard(2) lub kolorów specjalnych(3):
dla wymiaru do 1200 x 2300 [mm]  + 625 za szt.

dla wymiaru do 1400 x 2500 [mm]  + 1250 za szt.

57. Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0(4) w cenie kolorów 
specjalnych

58.
Okucie uchwyt Q10 40x20 i 40x40 długość 1200 mm z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris 
I, Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 590 za kpl.

59.
Okucie uchwyt Q10 40x20 i 40x40 długość 1200 mm z sensorem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I 
lub Liverpool montowane na profilu skrzydła   + 720 za kpl.

60.
Okucie uchwyt Q45R 40x20 i 40x40 długość 1200 mm z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, 
Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 630 za kpl.

61.
Okucie uchwyt Q45R 40x20 i 40x40 długość 1200 mm z sensorem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I 
lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 760 za kpl.

62.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1200 mm z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła  - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, 
Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 610 za kpl.

63.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1200 mm z sensorem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 740 za kpl.

64.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1600 mm z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, 
Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 700 za kpl.

65.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 1600 mm z sensorem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 830 za kpl.

66.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 2000 mm z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, 
Liverpool I lub Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 850 za kpl.

67.
Okucie uchwyt Profilo-O4 100x20 długość 2000 mm z sensorem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub 
Liverpool montowane na profilu skrzydła  + 980 za kpl.

68.
Okucie uchwyt Arco 01 z mikrowyłącznikiem montowany w wypełnieniu skrzydła - klamka Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I lub Liverpool montowa-
ne na profilu skrzydła  + 610 za kpl.

Akcesoria dodatkowe zamawiane w KTM-ie Y3028

1. Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej  + 915 za szt.

2. Brelok do czytnika zbliżeniowego  + 70 za szt.

3. Brelok przyklejany do czytnika zbliżeniowego  + 100 za szt.

4. Pilot dodatkowy do czytnika zbliżeniowego Smart-Touch  + 410 za szt.

5. Bezprzewodowy dwukanałowy wyłącznik np. światła (wbudowany radioodbiornik, do sterowania pilotem czterokanałowym)  + 570 za szt.

6. Pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem)  + 225 za szt.

7. Bezprzewodowy dwukanałowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu wewnątrz budynku  + 650 za szt.

8. Przekaźnik radiowy do bramy (bez zasilacza 24V)  + 430 za szt.

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM
Opcje dodatkowe i akcesoria

(2) - Bazą do wyceny jest cena drzwi w kolorze standard (mat struktura). Drzwi z doświetlami i naświetlem w bikolorze wg indywidualnej wyceny.
(3) - W przypadku gdy jednym z bikolorów jest kolor specjalny - bazą do wyceny jest cena drzwi w kolorze specjalnym. Drzwi z doświetlami i naświetlem w bikolorze wg indywidualnej wyceny.
(4) - Dotyczy 12 kolorów z kolekcji kolorów HI 2.0: HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA 

HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN. Wyjątek stanowią 4 Kolory z kolekcji HI 2.0: HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL7016), HI 
COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007) - w cenie kolorów standardowych.
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Doświetla boczne i naświetla górne
Wykonanie specjalne - Seria CREO 

Doświetla boczne i naświetla górne (1)

Wariant I - doświetle prawe 
(PD)

Wariant II - doświetle lewe 
(LD)

Wariant III - doświetle prawe + lewe 
(PD+LD)

(1) - Widok doświetli bocznych i naświetla górnego od zewnątrz. Jeden z wymiarów drzwi z doświetlami lub naświetlem (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm].

Rys. 66. Zależności wymiarowe dla doświetli bocznych. Rys. 67. Przekrój pionowy dla doświetla bocznego.

A
 – 176 [m

m
]A

Wariant IV - górne naświetle 
(GD)

Wariant V - doświetle prawe + górne 
naświetle (PD+GD)

Wariant VI - doświetle lewe + górne 
naświetle (LD+GD)

Wariant VII - doświetle prawe + lewe 
+ górne naświetle (PD+LD+GD)

B – 117 [mm]

B

Widoczna szyba - zależność wymiarowa 
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Doświetla boczne i naświetla górne
Wykonanie specjalne - Seria CREO 

Wykonanie doświetli i naświetli
• System: 

Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną, (OPT), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu również w doświetlach bocznych.
• Wypełnienie: 

przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna//44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną(1).
• Kolory: 

standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, 
RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 
8014, RAL 9001, HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne(2): dostępne kolory patrz str. A5.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5.

Doświetla boczne
Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1400 1660 1915 2165 2410 2650 2915 3165
Kolor specjalny(2) 1615 1875 2130 2380 2625 2865 3130 3380
Okleina drewnopodobna(2) 2095 2355 2610 2860 3105 3345 3610 3860
Decor(2) 1745 2005 2260 2510 2755 2995 3260 3510

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1525 1795 2050 2320 2595 2865 3130 3400
Kolor specjalny(2) 1740 2010 2265 2535 2810 3080 3345 3615
Okleina drewnopodobna(2) 2220 2490 2745 3015 3290 3560 3825 4095
Decor(2) 1870 2140 2395 2665 2940 3210 3475 3745

Naświetla górne
Naświetla o wysokości od 300 do 500 [mm]

Kolor
Szerokość do [mm]

1100 2000 3000

Kolory standard (mat struktura) 1040 1775 2495
Kolor specjalny(2) 1255 1990 2710
Okleina drewnopodobna(2) 1735 2470 3190
Decor(2) 1385 2120 2840

Naświetla o wysokości od 501 do 750 [mm]

Kolor
Szerokość do [mm]

1100 2000 3000

Kolory standard (mat struktura) 1370 2350 3320
Kolor specjalny(2) 1585 2565 3535
Okleina drewnopodobna(2) 2065 3045 4015
Decor(2) 1715 2695 3665

Naświetla o wysokości od 751 do 1000 [mm]

Kolor
Szerokość do [mm]

1100 2000 3000

Kolory standard (mat struktura) 1700 2915 4130
Kolor specjalny(2) 1915 3130 4345
Okleina drewnopodobna(2) 2395 3610 4825
Decor(2) 2045 3260 4475

OPCJE DODATKOWE
Inny rodzaj szyb patrz str. A27

(1) - Parametr Ug - wg normy EN 673 
(2) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. A5.
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Wzory przeszkleń
Wykonanie specjalne - Seria CREO 

Przykładowe szyby ornamentowe do wszystkich rodzajów drzwi, doświetli i naświetli

MASTER-CARRE - 4 [mm] MASTER-LIGNE - 4 [mm] MASTER-POINT - 4 [mm] 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Sposób doboru grubości szkła do drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych:
• graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę,
• powierzchnia min szkła w doświetlach = 0,6 [m2],
Stosunek boków jaki musi być zachowany do doboru szkła wg poniższego schematu:
Doświetla boczne: wysokość drzwi - 115 [mm] oraz szerokość doświetla - 79 [mm]. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 6 może być zasto-
sowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana szyba minimum 
44.2 (P2) bezpieczna.
Naświetla górne: szerokość drzwi + szerokość doświetla lewego + szerokość doświetla prawego - 101 [mm] oraz wysokość naświetla górnego - 79 [mm]. Jeżeli stosu-
nek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 6 może być zastosowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy 
od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana szyba minimum 44.2 (P2) bezpieczna.

Przykład obliczenia „Wariantu I” 
Wymiar drzwi 1100x2200 [mm], wymiar doświetla bocznego 300x2200 [mm].
Obliczenie: wysokość drzwi 2200 - 137 = 2063 [mm]. szerokość doświetla bocznego 300 - 79 = 221 [mm]. 
2063 / 221 = 9,334 co oznacza że stosunek wysokości do szerokości jest większy od 6 a mniejszy od 10 i musimy w doświetlu bocznym zastosować szybę klasy P1, 
P2 lub 6 [mm]. W tym przypadku nie można zastosować szyb master, które mają grubość 4 [mm].

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (ciepła ramka w standardzie)

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi

CREO
Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna

33.1 mat //33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna w cenie
4 Stopsol brąz, szary //33.1 mat 4 Stopsol brąz, szary 33.1 (2B2) mat bezpieczna zamiennie w cenie
4 Master-carre//4 Master-carre 4 Master-carre 4 Master-carre zamiennie w cenie
4 Master-point//4 Master-point 4 Master-point 4 Master-point zamiennie w cenie
4 Master-ligne//4 Master-ligne 4 Master-ligne 4 Master-ligne zamiennie w cenie
4 Stopsol brąz, szary//44.4 mat 4 Stopsol brąz, szary 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 150 za kpl.
44.4 mat //33.1 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa 33.1 (2B2) mat bezpieczna  + 150 za kpl.

33.1 piasek// 33.1 piasek
33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)  + 100 za kpl.

4 Lustro //33.1 mat 4 Lustro weneckie (Mirastar) 33.1 (2B2) mat bezpieczna + 150 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych  
(w standardzie ciepła ramka w kolorze szarym)

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli Różnica cenowa 

za m2Szyba zewnętrzna Szyba środkowa Szyba wewnętrzna
44.2 //6 ESG //44.2 44.2 (P2) bezpieczna 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna w cenie
44.4 // 6 ESG // 44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna + 100
44.2 mat//6 ESG//44.2 mat 44.2 (P2) mat bezpieczna 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 325
44.4 //6 ESG //44.2 mat 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 170
44.2// 4Master-carre, 4Master-ligne, 
4Master-point//44.2 

44.2 (P2) bezpieczna
4 Master-carre, 4 Master-ligne, 4 
Master-point

44.2 (P2) bezpieczna + 110

6 Stopsol brąz, szary //6 ESG//44.2 6 Stopsol brąz, szary ESG 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna + 210

44.2 piasek//6//44.1 piasek
44.2 (P2) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

+ 900

44.4 piasek//6//44.1 piasek
44.4 (P4)piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

+ 970

6 Lustro ESG //6 ESG//44.2 6 Lustro weneckie ESG (Mirastar) 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna + 340
Panel (wsadowy) 45 mm - 90
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Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - ANTYWŁAM
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC2 i RC3 wg EN 1627:2011

Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne CREO jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną, 
prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, w wersji antywłama-
niowej - RC2, RC3 wg normy EN 1627: 2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty 
i żaluzje – Odporność na włamanie. Badania przeprowadzone w IFT Rosenheim 
GmbH.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm], ale dokładna wartość powinna być określona 
w projekcie budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzy-
dle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełnia-
jące powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Wymiary drzwi CREO jednoskrzydłowe w wersji antywłamaniowej RC2 i RC3:
• Sd od 900 do 1400 [mm],
• Hd od 2050 [mm] do 2500 [mm].

Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe CREO w wersji antywłamaniowej RC2 

Wyposażenie standard:
• zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją cza-

sową, 
• wkładka atestowana antywłamaniowa z pięcioma kluczami i dwoma klucza-

mi serwisowymi, 
• uchwyt-klamka wykonana ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym (Rys. 9 

- Rys. 14),
• zawiasy rolkowe: dla wymiaru do 1200x2300 [mm] - 3 szt., dla wymiaru do 

1400x2500 [mm] - 4 szt., 
• 3 bolce antywyważeniowe, 
• czujnik położenia rygla, 
• pakiet trzykomorowy z szybą 44.4 (P4) antywłamaniową patrz str. A31 

w drzwiach z przeszkleniami.

Wyposażenie dodatkowe - opcja za dopłatą:
• zawiasy ukryte - 4 szt. - wg. dopłat z cennika patrz str. A23, 
• zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z blokadą rodzicielską z zasilaczem 

i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowa-
nia ID) - wg. dopłat z cennika patrz str. A23, 

• zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z zasilaczem i zewnętrznym ste-
rownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania ID) - wg. do-
płat z cennika patrz str. A23. Przy tej wersji zamka wymagana jest zamiana 
klamki od środka na uchwyt monto wany na skraju skrzydła (wg. dopłat patrz 
str. A29) i zastosowanie dodatkowego bezprzewodowego przycisku do 
otwierania drzwi (wg. dopłat z cennika patrz str. A23) z wbudowanym prze-
kaźnikiem radiowym do montażu wewnątrz budynku, oddalonego od drzwi 
min. 2 metry,

• inne opcje dodatkowe wg. dopłat z cennika patrz str. A23 tj.: czytnik linii pa-
pilarnych, klawiatura kodowa, Bluetooth, SmartTouch, czytnik zbliżeniowy na 
karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz ukryty, kopniak.

Drzwi aluminiowe CREO w wersji antywłamaniowej RC3 

Wyposażenie standard:
• zamek trzypunktowy manualny z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, 
• zawiasy rolkowe - 4 szt. (brak możliwość zastosowania zawiasów ukrytych), 
• wkładka atestowa na antywłamaniowa z pięcioma kluczami i dwoma kluczami 

serwisowymi, 
• uchwyt-klamka wykonana ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym (Rys. 9 

- Rys. 14), 
• 3 bolce antywyważeniowe (w drzwiach otwieranych do wewnątrz), 6 bolców 

antywyważeniowych (w drzwiach otwieranych na zewnątrz), 
• czujnik położenia rygla, 
• pakiet trzykomorowy z szybą 44.6 (P5) antywłamaniową patrz str. A31 

w drzwiach z przeszkleniami.

Wyposażenie dodatkowe - opcja za dopłatą:
• zamek z silnikiem elektrycznym multitronic komfort (wg. dopłat patrz str. A29) 

z hako-bolcami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścia-
nie (do podłączenia sterowania ID), który zapewnia dogodną obsługę silnika 
podczas otwierania. Silnik (ServoAccess) nowego zamka Multitronic komfort 
przejmuje proces odblokowywania już podczas pierwszego obrotu klucza 
w kierunku otwierania. Przy tej wersji zamka wymagana jest zamiana klamki od 
środka na uchwyt monto wany na skraju skrzydła (wg. dopłat patrz str. A29) 
i zastosowanie dodatkowego bezprzewodowego przycisku do otwierania 
drzwi (wg. dopłat z cennika patrz str. A23) z wbudowanym przekaźnikiem 
radiowym do montażu wewnątrz budynku, oddalonego od drzwi min. 2 metry,

• inne opcje dodatkowe wg. dopłat z cennika patrz str. A23 tj.: czytnik linii pa-
pilarnych, klawiatura kodowa, Bluetooth, SmartTouch, czytnik zbliżeniowy na 
karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz ukryty, kopniak.

UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywła-
maniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.(1)

(1) - Zamek elektryczny Autotronic P i Multitronic są ryglowane poprzez silnik elektryczny.
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Dopłaty do drzwi CREO w wersji antywłamaniowej RC2: 

1. Wzory drzwi CREO 310 - 313 (od str. A13 do A14) + 650 za szt.

2. Wzory drzwi CREO 321 - 350 (od str. A15 do A21) + 960 za szt.

Dopłaty do drzwi CREO w wersji antywłamaniowej RC3: 

1. Wzory drzwi CREO 310 - 313 (od str. A13 do A14) + 1180 za szt.

2. Wzory drzwi CREO 321 - 350 (od str. A15 do A21) + 1700 za szt.

Opcje dodatkowe do drzwi CREO w wersji RC2 i RC3:

1. Okucie uchwyt P1 dł. 620 [mm] jednostronny - montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła + 375 za szt.

2. Okucie uchwyt P5 krótki dł. 580 [mm] jednostronny - montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła     + 355 za szt.

3. Okucie uchwyt P5 dł, 960 [mm] jednostronny - montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła     + 515  za szt.

4. Okucie uchwyt Q5 40x20 dł. 1200 mm jednostronny - montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła     + 440 za szt.

5. Okucie uchwyt Q5 40x40 dł. 1200 mm jednostronny - montowany od wewnątrz drzwi na skraju skrzydła     + 470  za szt.

6.
Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic komfort z hako-bolcami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania ID  
- tylko do drzwi w wersji RC3) + 4000 za szt.

7.
Opcje dodatkowe tj.: czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa, Bluetooth, SmartTouch, czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki, elektroniczny wizjer, samozamykacz 
ukryty, kopniak.

wg. dopłat z cennika patrz 
str. A23

Drzwi aluminiowe CREO: D1PM - ANTYWŁAM
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC2 i RC3 wg EN 1627:2011
Opcje dodatkowe i akcesoria
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Wykonanie doświetli
• System: 

Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną, (OPT), profil podprogowy wys. 80 [mm] do ciepłego montażu również w doświetlach bocznych.
• Wypełnienie: 

przeszklenie szybą dwukomorową 
• w wersji RC2: 44.4 (P4) antywłamaniowa//6 ESG//44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną(1), 
• w wersji RC3: 44.6 (P5) antywłamaniowa//6ESG//44.2 (P2) bezpieczna, U=0,6 przezierną(1).

• Kolory: 
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), modern Pearl (RAL 1013), modern white (RAL 9010), modern black (RAL 9005), RAL 3000, 
RAL 5003, RAL 5004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6012, RAL 7006, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7043, RAL 7047, RAL 8011, RAL 
8014, RAL 9001, HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc. 
specjalne(2): dostępne kolory patrz str. A5.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. A5.

Doświetla boczne - wersja antywłamaniowa RC2
Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1620 1890 2155 2415 2675 2970 3240 3510
Kolor specjalny(2) 1835 2105 2370 2630 2890 3185 3455 3725
Okleina drewnopodobna(2) 2315 2585 2850 3110 3370 3665 3935 4205
Decor(2) 1965 2235 2500 2760 3020 3315 3585 3855

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1730 2015 2295 2610 2905 3195 3475 3755
Kolor specjalny(2) 1945 2230 2510 2825 3120 3410 3690 3970
Okleina drewnopodobna(2) 2425 2710 2990 3305 3600 3890 4170 4450
Decor(2) 2075 2360 2640 2955 3250 3540 3820 4100

Doświetla boczne - wersja antywłamaniowa RC3
Doświetla o wysokości do 2300 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1715 2000 2275 2550 2820 3125 3410 3695
Kolor specjalny(2) 1930 2215 2490 2765 3035 3340 3625 3910
Okleina drewnopodobna(2) 2410 2695 2970 3245 3515 3820 4105 4390
Decor(2) 2060 2345 2620 2895 3165 3470 3755 4040

Doświetla o wysokości od 2301 do 2500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000

Kolory standard (mat struktura) 1835 2130 2420 2750 3055 3360 3655 3945
Kolor specjalny(2) 2050 2345 2635 2965 3270 3575 3870 4160
Okleina drewnopodobna(2) 2530 2825 3115 3445 3750 4055 4350 4640
Decor(2) 2180 2475 2765 3095 3400 3705 4000 4290

(1) - Parametr Ug - wg normy EN 673 
(2) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. A5.

Doświetla boczne CREO: D1PM - ANTYWŁAM
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC2 i RC3 wg EN 1627:2011
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(1) - Jedną ze składowych zespolenia stanowi szyba 44.4 (P4) antywłamaniowa.
(2) - Jedną ze składowych zespolenia stanowi szyba 44.6 (P5) antywłamaniowa.

Doświetla boczne CREO: D1PM - ANTYWŁAM
Rodzaje przeszkleń - wykonanie w klasie antywłamaniowej RC2 i RC3 
wg EN 1627:2011

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (w standardzie ciepła ramka w kolorze szarym) w wersji 
antywłamaniowej RC2(1)

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi(1)

CREO
Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna

33.1 mat //33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna w cenie
4 Master-carre//4 Master-carre 4 Master-carre 4 Master-carre zamiennie w cenie
4 Master-point//4 Master-point 4 Master-point 4 Master-point zamiennie w cenie
4 Master-ligne//4 Master-ligne 4 Master-ligne 4 Master-ligne zamiennie w cenie
4 Stopsol brąz, szary//33.1 mat 4 Stopsol brąz, szary 33.1 (2B2) mat bezpieczna  +  25 za kpl.

33.1 piasek// 33.1 piasek
33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)  +  50 za kpl.

4 Lustro //33.1 mat 4 Lustro weneckie (Mirastar) 33.1 (2B2) mat bezpieczna  +  200 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych (w standardzie ciepła ramka w kolorze szarym) 
w wersji antywłamaniowej RC2

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli RÓŻNICA  

CENOWA ZA m2Szyba zewnętrzna Szyba środkowa Szyba wewnętrzna
44.4//6 ESG//44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna w cenie
44.4 //6 ESG //44.2 mat 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 175
44.4 //4Master-carre, 4Master-ligne, 
4Master-point//44.2 

44.4 (P4) antywłamaniowa
4 Master-carre, 4 Master-ligne,  
4 Master-point

44.2 (P2) bezpieczna + 130

6 Stopsol brąz, szary //6 ESG//44.4 6 Stopsol brąz, szary ESG 6 ESG 44.4 (P4) antywłamaniowa + 185

44.4 piasek//6//44.1 piasek
44.4 (P4)piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

+ 900

6 Lustro ESG //6 ESG//44.4 6 Lustro weneckie ESG (Mirastar) 6 ESG 44.4 (P4) antywłamaniowa + 330
Panel 46 [mm] (wsadowy) - 125

Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi (w standardzie ciepła ramka w kolorze szarym) w wersji 
antywłamaniowej RC3(2)

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone trzykomorowe do drzwi(2)

CREO
Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna

33.1 mat //33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna w cenie
4 Master-carre//4 Master-carre 4 Master-carre 4 Master-carre zamiennie w cenie
4 Master-point//4 Master-point 4 Master-point 4 Master-point zamiennie w cenie
4 Master-ligne//4 Master-ligne 4 Master-ligne 4 Master-ligne zamiennie w cenie
4 Stopsol brąz, szary//33.1 mat 4 Stopsol brąz, szary 33.1 (2B2) mat bezpieczna  +  25 za kpl.

33.1 piasek// 33.1 piasek
33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)  +  80 za kpl.

4 Lustro //33.1 mat 4 Lustro weneckie (Mirastar) 33.1 (2B2) mat bezpieczna  +  370 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych (w standardzie ciepła ramka w kolorze szarym) 
w wersji antywłamaniowej RC3  

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli RÓŻNICA  

CENOWA ZA m2Szyba zewnętrzna Szyba środkowa Szyba wewnętrzna
44.6//6 ESG//44.2 44.6 (P5) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna w cenie
44.6//6 ESG //44.2 mat 44.6 (P5) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 175
44.6//4Master-carre, 4Master-ligne, 
4Master-point//44.2 

44.6 (P5) antywłamaniowa
4 Master-carre, 4 Master-ligne,  
4 Master-point

44.2 (P2) bezpieczna + 135

6 Stopsol brąz, szary //6 ESG//44.6 6 Stopsol brąz, szary ESG 6 ESG 44.6 (P5) antywłamaniowa + 185

44.6 piasek//6//44.1 piasek
44.6 (P5)piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

+ 900

6 Lustro ESG //6 ESG//44.6 6 Lustro weneckie ESG (Mirastar) 6 ESG 44.6 (P5) antywłamaniowa + 330
Panel 48 [mm] (wsadowy) - 140
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne serii DECO jednoskrzydłowe z przegrodą termicz-
ną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych 
trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokościach 60, 70 lub 77 [mm]. 
Drzwi DECO Light wykonane są na profilach o głębokości 60 [mm], drzwi 
DECO Basic wykonane są na profilach o głębokości 70 [mm], a drzwi DECO 
Plus na profilach o głębokości 77 [mm]. Drzwi jednoskrzydłowe wykonywane 
o gabarytach Sd do 1250 [mm], Hd do 2200 [mm]. Możliwość wykonania 
drzwi z doświetlami bocznymi i naświetlem górnym - szczegóły na str. B19 
Estetyczne wypełnienia wsadowe odzwierciedlają wzory drzwi nakładkowych 
CREO w kolorach z palety RAL mat struktura, okleinach drewnopodobnych lub 
powłokach dekoracyjnych DECOR. W drzwiach DECO Light wypełnienie ma 
głębokość 35 [mm], a w drzwiach DECO Basic i DECO Plus 45 [mm]. Specjalne 
uszczelki zapewniają wysoką szczelność na wodę i powietrze, co ma wpływ na 
jeszcze lepszy komfort użytkowania i oszczędność kosztów.

Przekroje

Rys. 1. Drzwi aluminiowe DECO.

Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
DECO Light, system MB60.

Rys. 3. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
DECO Basic, system MB70.

Rys. 4. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych DECO Plus, system MB86ST.

Rys. 5. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych DECO Light, system MB60.

Rys. 6. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych DECO Basic, system MB70.

Rys. 7. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych DECO Plus, system MB86ST.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi zewnętrzne do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm]. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy 
skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie 
spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność. 
Minimalna wysokość drzwi DECO wynikająca z ograniczenia zamka trzypunkto-
wego to Hdmin = 2050 [mm].
Drzwi o wzorach 138, 140 i 144 min. szerokość zamówieniowa wynikająca 
z przeszkleń to Sdmin = 1100 [mm].

Dobór wymiarów drzwi

Rodzaj drzwi
Wymiary drzwi w zależności 
od otworu montażowego(1) Światło przejścia(2)

Sd Hd Sj Hj

DECO Light So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] Sd - 204 [mm] Hd - 87 [mm]

DECO Basic So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] Sd - 214 [mm] Hd - 87 [mm]

DECO Plus So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] Sd - 212 [mm] Hd - 89 [mm]

Sd  - szerokość drzwi,
So  - szerokość otworu,
Sj  - szerokość światła przejścia,

Hd - wysokość drzwi,
Ho -  wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu. 
(2) - Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi z progiem i zawiasami nawierzch-

niowymi. Pozostałe zależności wymiarowe światła przejścia dla drzwi pokazano - patrz str. B13.
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Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe serii DECO wyposażone są standardowo w jeden zamek 
trzypunktowy automatyczny z językami, wkładkę atestowaną antywłamaniową 
z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi oraz obustronną klamkę 
Hoppe model Tokyo wykonaną z aluminium i anodowane na kolor srebrny, sta-
rego złota lub tytanu (Rys. 8). 
Wszystkie drzwi wyposażone są standardowo w zawiasy nawierzchniowe.
Opcjonalnie drzwi mogą być wyposażone w:
• uchwyt-klamkę model Tokyo (Rys. 8)
• uchwyt-klamkę model Denver stal nierdzewna (Rys. 9),
• klamka-klamka ze stali nierdzewnej: Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, 

Paris I, Liverpool I (Rys. 10 - Rys. 15),
• okucie uchwyt - klamka (dostępne uchwyty Rys. 20),
• zawiasy rolkowe - dot. drzwi DECO Basic i Plus (Rys. 22),
• zawiasy ukryte - dot. drzwi DECO Basic i Plus (Rys. 23),
• zamek dodatkowy do zamka automatycznego,
• samozamykacz DORMA ITS 96 ukryty w skrzydle (opcja dostępna dla drzwi 

DECO Basic i DECO Plus),
• czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi (opcja 

dostępna TYLKO dla zawiasów nawierzchniowych lub rolkowych w drzwiach 
otwieranych na zewnątrz, standardowo montowane jako opcja 2 szt. - przy gór-
nym i dolnym zawiasie),

• elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą 
zdjęcia w podczerwieni (opcja dostępna dla drzwi DECO Basic i DECO Plus),

• zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic (z językami) z systemem blokady 
rodzicielskiej,

• zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic P,
• zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic (z hako-bolcami),
• czytniki: linii papilarnych, Bluetooth, zbliżeniowy, klawiaturę kodową,
• Smart-Touch,
• pilot czterokanałowy.

kolor stare złoto  kolor tytan kolor srebrny  uchwyt stały

Rys. 8. Klamka i uchwyt Hoppe model Tokyo.

Rys. 9. Klamka i uchwyt Hoppe model Denver.

Rys. 10. Wzór klamki  
Amsterdam.

Rys. 11. Wzór klamki 
Stockholm.

Rys. 12. Wzór klamki 
Marseille.

Rys. 13. Wzór klamki Paris. Rys. 14. Wzór klamki Paris I. Rys. 15. Wzór klamki 
Liverpool I

Określenie kierunku otwierania drzwi

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 16. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 17. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 18. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 19. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Wypełnienie
Drzwi aluminiowe DECO Light posiadają wypełnienie panelem wsadowym 
o grubości 35 [mm], drzwi DECO Basic, DECO Plus posiadają wypełnienie 
panelem wsadowym o grubości 45 [mm]. Panel składa się z dwóch blach alu-
miniowych sklejonych z ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS. Wypełnienia 
mogą być przeszklone szybą dwukomorową, przytrzymywaną aplikacjami ze 
stali nierdzewnej.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Opis techniczny
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Rodzaje uchwytów
Drzwi aluminiowe DECO można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej od stro-
ny zewnętrznej. Do wyboru są uchwyty montowane na skraju skrzydła. Uchwyty ze 
stali nierdzewnej dostępne są w wymiarach i rozstawie jak na Rys. 20.
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Rys. 20. Wzory uchwytów do montażu na skraju skrzydła.

Kolory standard (mat struktura)
W drzwiach aluminiowych serii DECO proszkowo malowane są rama skrzydła, 
ościeżnica, zawiasy oraz panel wsadowy. Drzwi mogą być pomalowane w 13 ko-
lorach standardowych RAL (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)(1),  
3000, 5003, 6005, 7024, 7035, 8011, HI COMFORT GRAY (RAL 9006)(1),  
HI WARM STONE (RAL 9007)(1), 9016 oraz HI ANTHRACITE(1), żeliwo, kwarc.
Patrz „UWAGA” str. 3 pkt. 1.

Kolory specjalne
Drzwi aluminiowe serii DECO mogą być malowane proszkowo na podane poni-
żej nietypowe kolory z palety RAL mat struktura: 1001, modern pearl (RAL 1013), 
1015, 1016, 1018, 1019, 1028, 2004, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 
3020, 4005, 4006, 4010, 5002, 5004, 5005, 5008, 5010, 5011, 5014, 5015, 
5017, 5018, 5023, 5024, 6003, 6007, 6009, 6012, 6016, 6017, 6018, 6019, 
6021, 6029, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 
7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 
7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 
8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 
8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004, modern 
black (RAL 9005), 9008, modern white (RAL 9010), 9011, 9017, 9018. 
Patrz „UWAGA” str. 3 pkt. 1. W tym przypadku farba zamawiana jest na indywi-
dualne życzenie klienta.

Kolekcja Home Inclusive(2)

Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy|Drzwi|Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, 
HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ 
GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRA-
CITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, 
HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN. 
Patrz „UWAGA” str. 3 pkt. 1.

Kolor DECOR
Drzwi aluminiowe serii DECO można malować proszkowo w kolorach Decor. 
Jest to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczu-
łych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliestrowej farby 
proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem dekoracyjną 
powłokę imitującą usłojenia drewna. W ofercie kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, 
winchester, wenge (ciemny dąb).

Okleina drewnopodobna
Ościeżnica i skrzydło drzwi aluminiowych serii DECO mogą zostać oklejone folią 
drewnopodobną. Zawiasy zawsze pozostają malowane proszkowo w kolorach RAL 
najbardziej zbliżonych do okleiny. Profile i skrzydło oklejone są z obu stron drzwi.

Nazwa okleiny nr RAL zawiasów
Złoty dąb 2178001-167 8003
Orzech 2178007-167 8011
Mahoń 2097013-167 8017
Black Cherry 3202001-167 8017
Ciemny dąb 2052089-167 8017
Dąb bagienny 3167004-167 8019
Macore 3162002-167 8002
Siena Rosso 49233 8011
Siena Noce 49237 8028
Oregon 1192001-167 8001
Letnia wiśnia 3214009-195 8002
Winchester 49240 8001
Sapeli 2065021-167 8017
Siena PL 49254 8024
Dark green 612505-167 6009
Cream white 137905-167 9001
Anthracite grey 701605-167 7016
Metbrush aluminium 4361001 7040
AnTeak 3241002-195 1019
Dąb naturalny 3118076-168 1001
Dąb rustykalny 3149008-167 8028

Daglesia 3152009-167 8003
Brąz czekoladowy 887505-167 8019

Sheffield Oak Light F 456-3081 1019

Antracyt quartz F 436-1014 antracyt
Metbrush Silver F 436-1002 9006

Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
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(1) - Kolory z kolekcji HI 2.0: HI WARM STONE (RAL 9007), HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI COMFORT GRAY (RAL 9006) - w cenie kolorów standardowych. Pozostałe kolory 
z kolekcji HI 2.0 - w cenie kolorów specjalnych.
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Zawiasy drzwiowe
Standardowo drzwi aluminiowe serii DECO wyposażone są w trzy zawiasy na-
wierzchniowe, w drzwiach DECO Basic i DECO Plus można opcjonalnie zamó-
wić zawiasy rolkowe lub ukryte. Zawiasy nawierzchniowe lub rolkowe zawsze 
umieszczone są od strony otwierania drzwi tj. przy drzwiach otwieranych na 
zewnątrz od strony zewnętrznej, przy drzwiach otwieranych do wewnątrz za-
wiasy będą zamontowane od wewnątrz pomieszczenia. Dla zawiasów ukrytych 
zaleca się stosowanie samozamykacza, odbojnika lub ogranicznika otwarcia.
Zawiasy ukryte pozwalają na otwarcie drzwi na kąt 105 stopni.

Rys. 21. Zawias nawierzchniowy.

Rys. 22. Zawias rolkowy. Rys. 23. Zawias ukryty.

Rodzaje zamków
Drzwi aluminiowe DECO wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny 
z blokowanymi językami i funkcją czasową(1) oraz okucie uchwyt-klamka. Opcjo-
nalnie drzwi można wyposażyć w zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic 
z językami lub zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic z hako-bolcami. Zamek 
trzypunktowy automatyczny można doposażyć w zamek dodatkowy umiejsco-
wiony w górnej części skrzydła. 
Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic występuje w dwóch rodzajach: 
• Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej - za każdym razem 

podczas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw dodatkowych 
języków zasuwnicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm]. Skrzydło 
można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu lub kluczem. Za pomocą 
klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie zapadki 
na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwnicy, klamki oraz systemu 
kontroli dostępu.

• Autotronic P - za każdym razem podczas domykania skrzydła, następuje 
automatyczny wysuw dodatkowych języków zasuwnicy na 20 [mm], języka 
głównego na 10 [mm] oraz zapadki na 20 [mm]. Skrzydło można otworzyć 
za pomocą systemu kontroli dostępu, kluczem lub przez naciśnięcie klamki od 
wewnątrz. W tym wariancie nie ma możliwości manualnego doryglowania klu-
czem, klucz służy tylko do awaryjnego otwarcia drzwi.

• Zamek Multitronic rygluje i odryglowuje skrzydło silnikiem elektrycznym.  
Zintegrowane haki i bolce stalowe oraz zapadka (napędzana wkładką - wkład-
ka ze sprzęgłem i 3 kluczami) zasuwnicy ryglują się mechanicznie za każdym 
razem przy zamykaniu drzwi. Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki i bolce i 
rygluje kluczem, a podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub naciśnięcie 
klamki od wewnątrz otwiera drzwi.

Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu - informuje o położeniu zapadki 
zasuwnicy. Czujnik ma zastosowanie w zamku automatycznym, w wersjach elek-
trycznych alarm można podłączyć do sterownika.

Rys. 24. Zamek z silnikiem Autotronic P lub Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej.

Rys. 25. Zamek z silnikiem Multitronic z automatycznym systemem blokowania i otwierania drzwi 
poprzez silnik elektryczny.

Wszystkie zamki elektryczne wyposażone są w sterownik, transformator i spe-
cjalne styki, które dostarczają napięcie bezpieczne do silnika. Sterownik umiej-
scowiony jest w specjalnej skrzynce, która zamontowana może być obok drzwi 
lub innym miejscu przygotowanym przez klienta. Przewód łączący zasuwnicę ze 
sterownikiem wyprowadzony jest z ościeżnicy zawsze od strony zawiasów. Do 
transformatora należy doprowadzić zasilanie 230V.

Wzory trzypunktowych i dodatkowych zamków - patrz Rys. 26 - Rys. 27.
Zamek dodatkowy wyposażony jest we wkładkę obustronną z pokrętłem od stro-
ny wewnętrznej. Zamek dodatkowy nie może być stosowany w zamkach elek-
trycznych, ponieważ nie jest zintegrowany z napędem zasuwnicy - w przypadku 
zamków elektrycznych Autotronic i Multitronic naciśnięcie klamki nie cofa zasuwy 
zamka dodatkowego.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
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(1) - W cenie okucia zamek automatyczny z blokowanymi językami (funkcją czasową). Do okucia z funkcją czasową Producent zaleca stosowanie samozamykacza.
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Rys. 26. Wzory zamka trzy-
punktowego automatycznego 
i trzypunktowego Autotronic 
z napędem elektrycznym 
z językami.

Rys. 27. Wzory języka w zamku automatycznym, hako-bol-
ców w elektrycznym i zamka dodatkowego.

Zamek trzypunktowy Fuhr z funkcją blokady języ-
ków (funkcja czasowa)(1)

Do okucia uchwyt-klamka oferujemy klientom zamek automatyczny z funkcją 
blokady języków (funkcja czasowa). Dzięki przełącznikowi znajdującemu się 
na listwie zasuwnicy, można włączyć/wyłączyć funkcję blokady języków, która 
umożliwia zastosowanie funkcji czasowej.

Rys. 28. Zamek trzypunktowy Fuhr z funkcją czasową.

Aktywacja blokady języków:
• nacisnąć klamkę do oporu i przytrzymać, 
• przesunąć blokadę na listwie, 
• puścić klamkę,
• przesunąć dźwignię na elektrozaczepie ślepym.

Dwa języki magnetyczne zostają ukryte, natomiast język główny nadal spełnia 
swoje funkcje a zastosowanie na ościeżnicy tzw. wyślizgu ”ślepego” elektroza-
czepu umożliwia wejście i wyjście pociągając za uchwyt jak w przypadku zamka 
rolkowego.

Deaktywacja blokady języków:
Przesunąć przełącznik do pozycji początkowej w celu wyłączenia blokady języ-
ków, które ponownie spełniają swoje funkcje. Przełączenie elektrozaczepu ślepe-
go do funkcji „zaczepu”.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
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System kontroli dostępu
Drzwi aluminiowe DECO z zamontowanym zamkiem Autotronic lub Multitronic 
z napędem elektrycznym mogą być wyposażone w: 
• czytniki linii papilarnych: jednokanałowy - do 150 wzorów linii papilarnych lub 

dwukanałowy - do 200 wzorów linii papilarnych (po 100 w każdym kanale), 
• klawiaturę kodową (jednokanałową - do 150 użytkowników lub dwukanało-

wą) z opcją bezprzewodowego gongu, 
• klawiatura kodowa z czytnikiem Bluetooth - do 6 telefonów komórkowych/18 

kodów użytkownika (w kolorze czarnym lub niebieskim), 
• czytnik zbliżeniowy na karty i breloki, 
• czytnik zbliżeniowy SmartTouch, 
• pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem) wraz 

z opcją bezprzewodowego wyłącznika światła oraz bezprzewodowy przy-
cisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do monta-
żu w dowolnym miejscu. 

Czytniki montowane są na skrzydle drzwiowym. Drugi kanał czytnika dwukanało-
wego może służyć do otwierania bramy garażowej lub ogrodzeniowej. W cenie 
czytnika dwukanałowego jest przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie 
bramy garażowej lub ogrodzeniowej.

Rys. 29. Jednoka-
nałowy czytnik linii 
papilarnych.

Rys. 30. Dwuka-
nałowy czytnik linii 
papilarnych.

Rys. 31. Jednokanało-
wa klawiatura kodowa.

Rys. 32. Dwukanało-
wa klawiatura kodowa.

Rys. 33. Czytniki Bluetooth z klawiaturą 
dotykową.

Rys. 34. Dwukanało-
wy czytnik zbliżeniowy

Rys. 35. SmartTouch . Rys. 36. Pilot czterokanałowy.

Rys. 37. Dwukanałowy bezprzewodowy przy-
cisk zwalniający drzwi do montażu wewnątrz 
pomieszczenia.
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Rys. 38. Bezprzewodowy wyłącznik światła. Rys. 39. Bezprzewodowy gong do dwukana-
łowej klawiatury kodowej numerycznej.

Wizjer drzwiowy
Jako opcja dodatkowa można wyposażyć drzwi DECO w elektroniczny wizjer 
drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwie-
ni. Przygotowanie do montażu musi zostać określone przez Klienta. W trakcie 
złożenia zamówienia klient ma podać wymiary (szer. i wys.) umiejscowienia. In-
formacja musi być podana w uwagach do zamówienia.

Główne cechy:
• łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera14 [mm],
• 3.5 calowy monitor LCD,
• 4 szt. AA baterii w komplecie,
• kąt widzenia110 stopni,
• 500 MB karta pamięci SD,
• kolor czarno-srebrny.

Funkcje:
• automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD,
• każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę,
• dzwonek drzwiowy zintegrowany,
• wyraźny obraz,
• łatwa obsługa jednym przyciskiem,
• łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
• wykonywanie zdjęć w nocy przy pomocy kamery na podczerwień.

Rys. 40. Elektroniczny wizjer drzwiowy.

System smartCONNECTED
Connexoon Access
Connexoon Access to router sterujący. Connexoon Access korzysta z prostej apli-
kacji umożliwiającej sterowanie drzwiami. Dzięki routerowi możemy otworzyć 
lub zamknąć drzwi jednym przyciskiem. Ponadto możemy ustawić dwa scenariu-
sze. W pierwszym nasze drzwi zareagują na nasz powrót do domu, drugiego 
możemy użyć w momencie jego opuszczania.
Dzięki funkcji geolokalizacji drzwi mogą się z odpowiednim wyprzedzeniem 
same otwierać podczas powrotu do domu.

Rys. 41. Connexoon Access

Sterownik Lock Controller io
Odbiornik sterujący zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami alumi-
niowymi wyposażonymi w zamki elektryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany 
nadajnikiem w systemie io. Pełną funkcjonalność tego inteligentnego sterowania 
uzyska się po zastosowaniu routera Connexoon Access lub TaHoma Box.

Rys. 42. Sterownik Lock Controller io.

Przenikalność cieplna
Współczynnik przenikalności cieplnej wyliczany jest indywidualnie w zależności 
od wymiarów, rodzaju zastosowanych profili i wypełnienia. Poniżej przedstawio-
no przykładowe obliczenia dla drzwi DECO
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze 1250 x 2200 [mm]:
• system MB60 - drzwi DECO Light - wartość 1,8 [W/m2K],
• system MB70 - drzwi DECO Basic - wartość 1,4 [W/m2K],
• system MB86ST - drzwi DECO Plus - wartość 1,2 [W/m2K].
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Wymagania montażowe drzwi DECO Light, DECO 
Basic i DECO Plus
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1  - max 2/3 szerokości skrzydła   2  - odbojnik

Rys. 43. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi DECO Light z zawiasami nawierzchnio-
wymi.

Rys. 44. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi DECO Light.
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Rys. 45. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi DECO Basic z zawiasami nawierzchnio-
wymi.

Rys. 46. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi DECO Basic.
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Rys. 47. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi DECO Plus z zawiasami nawierzchnio-
wymi.

89

Rys. 48. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi DECO Plus.

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
Ho - wysokość otworu,
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi,
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania.
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Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otwo-
rów w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu 
pośredniego. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. 
lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm].

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej, co może doprowadzić do wypaczania się skrzy-
deł i pogorszenia funkcjonalności i szczelności drzwi. Nad 
drzwiami należy zamontować zadaszenie. Stolarka malo-
wana jest farbą matową. Folię zabezpieczającą profile nale-
ży zerwać po zamontowaniu wyrobów.

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze lub poza otwo-
rem. Sposób montażu (tradycyjny lub ciepły) ustala z klien-
tem montażysta. 
Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wy-
maganiach (budynki użyteczności publicznej) producent za-
leca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. 
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
(Sposób montażu odbojnika wg Rys. 43 i Rys. 45).

Zależności światła przejścia dla drzwi DECO Light

Drzwi otwierane na zewnątrz Drzwi otwierane do wewnątrz

Rys. 49. Światła przejścia dla drzwi DECO Light bez doświetli bocznych.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Rys. 50. Światła przejścia dla drzwi DECO Light z jednym doświetlem bocznym.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Drzwi otwierane do wewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Rys. 51. Światła przejścia dla drzwi DECO Light z dwoma doświetlami bocznymi.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z doświetlem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z doświetlem górnym

Rys. 52. Światła przejścia dla drzwi DECO Light z doświetlem górnym.

Rys. 53. Montaż progu z profilem podprogowym EPS 30 [mm].

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
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Zależności światła przejścia dla drzwi DECO Basic
Drzwi otwierane na zewnątrz Drzwi otwierane do wewnątrz

Rys. 54. Światła przejścia dla drzwi DECO Basic bez doświetli bocznych.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Rys. 55. Światła przejścia dla drzwi DECO Basic z jednym doświetlem bocznym.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Drzwi otwierane do wewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Rys. 56. Światła przejścia dla drzwi DECO Basic z dwoma doświetlami bocznymi.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Opis techniczny

Drzwi otwierane na zewnątrz
z doświetlem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z doświetlem górnym

Rys. 57. Światła przejścia dla drzwi DECO Basic z doświetlem górnym.

Rys. 58. Montaż progu z profilem podprogowym EPS 30 mm.
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Zależności światła przejścia dla drzwi DECO Plus
Drzwi otwierane na zewnątrz Drzwi otwierane do wewnątrz

Rys. 59. Światła przejścia dla drzwi DECO Plus bez doświetli bocznych.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z jednym doświetlem bocznym

Rys. 60. Światła przejścia dla drzwi DECO Plus z jednym doświetlem bocznym.

Drzwi otwierane na zewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Drzwi otwierane do wewnątrz
z dwoma doświetlami bocznymi

Rys. 61. Światła przejścia dla drzwi DECO Plus z dwoma doświetlami bocznymi.

Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Opis techniczny

Drzwi otwierane na zewnątrz
z doświetlem górnym

Drzwi otwierane do wewnątrz
z doświetlem górnym

Rys. 62. Światła przejścia dla drzwi DECO Plus z doświetlem górnym.

Rys. 63. Montaż progu z profilem podprogowym EPS 30 mm.
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System: 
 Drzwi DECO Light  - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB60 (D1PM),
 Drzwi DECO Basic - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM),
 Drzwi DECO Plus   - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM),
• Okucia - zamek trzypunktowy z automatycznie wysuwanymi językami Fuhr, wkładka atestowana kl. C z pięcioma kluczami, kluczem serwisowym oraz klamka 

Hoppe model Tokyo w kolorze starego złota, srebrnym lub tytanu, trzy zawiasy nawierzchniowe.
• Wypełnienie:
 Drzwi DECO Light - panel aluminiowy wsadowy gr. 35 [mm], szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bez-

pieczna U=1,1.
 Drzwi DECO Basic - panel aluminiowy wsadowy gr. 45 [mm], szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bez-

pieczna U=0,6
 Drzwi DECO Plus  - panel aluminiowy wsadowy gr. 45 [mm], szyba dwukomorowa obustronnie bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna // 33.1 (2B2) mat bez-

pieczna U=0,6
• Kolory: 

standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GRAY (RAL 
9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. B6.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 131 Wzór 132 Wzór 133

Deco Light

Standard (mat stuktura) 4625 4700 5440
Specjalny(1) 5395 5470 6210

Okleina drewnopodobna(1) 6425 6500 7240
Decor(1) 5500 5575 6315

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 5350 5430 6170
Specjalny(1) 6120 6200 6940

Okleina drewnopodobna(1) 7150 7230 7970
Decor(1) 6225 6305 7045

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 5915 6000 6770
Specjalny(1) 6685 6770 7540

Okleina drewnopodobna(1) 7715 7800 8570
Decor(1) 6790 6875 7645

OPCJE DODATKOWE patrz str. B18(1) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. B6
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Wykonanie specjalne

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 134 Wzór 135 Wzór 136

Deco Light

Standard (mat stuktura) 5440 5340 4955
Specjalny(1) 6210 6110 5725

Okleina drewnopodobna(1) 7240 7140 6755
Decor(1) 6315 6215 5830

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 6170 6070 5700
Specjalny(1) 6940 6840 6470

Okleina drewnopodobna(1) 7970 7870 7500
Decor(1) 7045 6945 6575

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 6770 6665 6265
Specjalny(1) 7540 7435 7035

Okleina drewnopodobna(1) 8570 8465 8065
Decor(1) 7645 7540 7140

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 137 Wzór 138 Wzór 139

Deco Light

Standard (mat stuktura) 4895 4955 4605
Specjalny(1) 5665 5725 5375

Okleina drewnopodobna(1) 6695 6755 6405
Decor(1) 5770 5830 5480

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 5625 5700 5340
Specjalny(1) 6395 6470 6110

Okleina drewnopodobna(1) 7425 7500 7140
Decor(1) 6500 6575 6215

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 6215 6265 5895
Specjalny(1) 6985 7035 6665

Okleina drewnopodobna(1) 8015 8065 7695
Decor(1) 7090 7140 6770

OPCJE DODATKOWE patrz str. B18(1) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. B6
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Wykonanie specjalne

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 140 Wzór 141 Wzór 142

Deco Light

Standard (mat stuktura) 4955 4895 4595
Specjalny(1) 5725 5665 5365

Okleina drewnopodobna(1) 6755 6695 6395
Decor(1) 5830 5770 5470

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 5700 5615 5315
Specjalny(1) 6470 6385 6085

Okleina drewnopodobna(1) 7500 7415 7115
Decor(1) 6575 6490 6190

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 6265 6195 5885
Specjalny(1) 7035 6965 6655

Okleina drewnopodobna(1) 8065 7995 7685
Decor(1) 7140 7070 6760

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 143 Wzór 144 Wzór 145

Deco Light

Standard (mat stuktura) 4995 5285 4635
Specjalny(1) 5765 6055 5405

Okleina drewnopodobna(1) 6795 7085 6435
Decor(1) 5870 6160 5510

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 5720 6005 5370
Specjalny(1) 6490 6775 6140

Okleina drewnopodobna(1) 7520 7805 7170
Decor(1) 6595 6880 6245

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 6315 6605 5935
Specjalny(1) 7085 7375 6705

Okleina drewnopodobna(1) 8115 8405 7735
Decor(1) 7190 7480 6810

OPCJE DODATKOWE patrz str. B18(1) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. B6
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Wykonanie specjalne

Rodzaj drzwi Kolor drzwi Wzór 146 Wzór 147 Wzór 148

Deco Light

Standard (mat stuktura) 4670 4670 5110
Specjalny(1) 5440 5440 5880

Okleina drewnopodobna(1) 6470 6470 6910
Decor(1) 5545 5545 5985

Deco Basic

Standard (mat stuktura) 5390 5400 5840
Specjalny(1) 6160 6170 6610

Okleina drewnopodobna(1) 7190 7200 7640
Decor(1) 6265 6275 6715

Deco Plus

Standard (mat stuktura) 5955 5965 6430
Specjalny(1) 6725 6735 7200

Okleina drewnopodobna(1) 7755 7765 8230
Decor(1) 6830 6840 7305

OPCJE DODATKOWE patrz str. B18(1) - Rodzaje kolorów specjalnych, oklein drewnopodobnych i DECOR - patrz str. B6
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Drzwi aluminiowe serii DECO: D1PM
Opcje dodatkowe

1. Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0(1) w cenie kolorów 
specjalnych

2. Okucie uchwyt - klamka Tokyo  + 50 za kpl.

3. Okucie klamka - klamka model Denver stal nierdzewna  + 50 za kpl.

4. Okucie uchwyt - klamka model Denver stal nierdzewna  + 145 za szt.

5. Okucie klamka - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I  + 400 za kpl.

6. Okucie uchwyt P1 długość 620 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 630 za kpl.

7. Okucie uchwyt P5 długość 580 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 620 za kpl.

8. Okucie uchwyt P5 długość 960 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 760 za kpl.

9. Okucie uchwyt P5 długość 2000 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 920 za kpl.

10. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 1200 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 685 za kpl.

11. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 1600 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 980 za kpl.

12. Okucie uchwyt Q5 40x20 długość 1800 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 980 za kpl.

13. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 1200 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 720 za kpl.

14. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 1600 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 1060 za kpl.

15. Okucie uchwyt Q5 40x40 długość 1800 mm - klamka model Amsterdam, Stockholm, Marseille, Paris, Paris I, Liverpool I montowane na profilu skrzydła  + 1060 za kpl.

16. Zamek dodatkowy z wkładką i pokrętłem od strony wewnętrznej  + 180 za szt.

17.
Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic P z językami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania Inteligentnego 
Domu)  + 3120 za szt.

18.
Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z blokadą rodzicielską z językami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia 
sterowania Inteligentnego Domu)  + 2680 za kpl.

19. Zamek z silnikiem elektrycznym Multitronic z hako-bolcami z zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie (do podłączenia sterowania ID)  + 3890 za szt.

20. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej)  + 3130 za mb

21. Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej)  + 2300 za szt.

22. Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy na karty lub breloki (w komplecie 2 karty master i trzy breloki)  + 2440 za szt.

23. Jednokanałowy czytnik linii papilarnych  + 1660 za szt.

24. Jednokanałowy czytnik Bluetooth  + 1480 za szt.

25. Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna  + 1410 za szt.

26. Czytnik zbliżeniowy Smart-Touch (w komplecie 1 pilot master)  + 2540 za szt.

27. Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni  + 365 za szt.

28. Zawiasy rolkowe (3 szt.) w drzwiach Deco Basic lub Deco Plus  + 585 za kpl.

29. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach Deco Basic lub Deco Plus otwieranych na zewnątrz  + 2030 za kpl.

30. Zawiasy ukryte w profilach ościeżnicy i skrzydła (3 szt.) w drzwiach Deco Basic lub Deco Plus otwieranych do wewnątrz  + 1570 za kpl.

31. Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu  + 230 za szt.

32. Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle drzwi dla drzwi DECO Basic lub DECO Plus  + 680 za szt.

33. Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle drzwi dla drzwi DECO Basic lub DECO Plus  + 830 za szt.

34. Bolce antywyważeniowe do drzwi otwieranych na zewnątrz i wyposażonych w zawiasy nawierzchniowe lub rolkowe (2 szt.)  + 55 za kpl.

35. Dodatkowy profil podprogowy EPS o wysokości 30 [mm] do długości 1250 [mm]  + 155 za szt.

36. Dodatkowy profil podprogowy EPS o wysokości 60 [mm] do długości 1250 [mm]  + 240 za szt.

37. Dodatkowy profil podprogowy EPS o wysokości 90 [mm] do długości 1250 [mm]  + 320 za szt.

38. Dodatkowy profil podprogowy EPS o wysokości 120 [mm] do długości 1250 [mm]  + 395 za szt.

39. Doświetla boczne lub górne patrz str. B19 

40. Inny rodzaj szyb patrz str. B22

41. Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym  + 730 za kpl.

Akcesoria dodatkowe zamawiane w KTM-ie Y3028

1. Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej numerycznej  + 915 za szt.

2. Brelok do czytnika zbliżeniowego  + 70 za szt.

3. Brelok przyklejany do czytnika zbliżeniowego  + 100 za szt.

4. Pilot dodatkowy do czytnika zbliżeniowego Smart-Touch  + 410 za szt.

5. Bezprzewodowy wyłącznik światła (wbudowany radioodbiornik, do sterowania pilotem czterokanałowym)  + 570 za szt.

6. Pilot czterokanałowy (do otwierania drzwi, bram i sterowania światłem)  + 225 za szt.

8. Bezprzewodowy przycisk do otwierania drzwi z wbudowanym przekaźnikiem radiowym do montażu w dowolnym miejscu wewnątrz budynku  + 650 za szt.

9. Przekaźnik radiowy do bramy (bez zasilacza 24V)  + 430 za szt.

(1) - Dotyczy 12 kolorów z kolekcji kolorów HI 2.0: HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, 
HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MAROON, HI DEEP BROWN. Wyjątek stanowią 4 Kolory z kolekcji HI 2.0: HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL7016), HI WARM STONE 
(RAL9007), HI COMFORT GRAY (RAL 9006) - w cenie kolorów standardowych.
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Doświetla boczne i naświetla górne
Wykonanie specjalne - Seria DECO

Doświetla boczne i górne (1)

Wariant I - doświetle prawe (PD) Wariant II - doświetle lewe (LD) Wariant III - doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Wariant IV - górne naświetle (GD) Wariant V - doświetle prawe + górne naświetle  
(PD+GD)

Wariant VI - doświetle lewe + górne naświetle 
(LD+GD)

Wariant VII - doświetle prawe + lewe + górne (PD+LD+GD)

H
d

W
yN

G

SzDL SzDPSd

Hd - wysokość drzwi,
Sd  - szerokość drzwi,
WyNG - wysokość naświetla górnego,
SzDL  - szerokość doświetla lewego,
SzDP  - szerokość doświetla prawego. 

(1) - Widok doświetli bocznych i naświetla górnego od zewnątrz. Jeden z wymiarów drzwi z doświetlami lub naświetlem (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm].
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Doświetla boczne i naświetla górne
Wykonanie specjalne - Seria DECO

Wykonanie doświetli
• System: 

Doświetla do drzwi DECO Light - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB60 (D1PM),
Doświetla do drzwi DECO Basic - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM),
Doświetla do drzwi DECO Plus - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM),

• Wypełnienie: 
Doświetla do drzwi DECO Light - przeszklenie szybą jednokomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=1,1 przezierna
Doświetla do drzwi Drzwi DECO Basic - przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 
przezierna
Doświetla do drzwi Drzwi DECO Plus - przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 prze-
zierna

• Kolory: 
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GRAY (RAL 
9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. B6.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.

Doświetla boczne do drzwi DECO Light (MB60)
Doświetla o wysokości do 2200 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Standard (mat struktura) 1065 1175 1300 1425 1540 1660 1785 1900 2020 2145 2270 2390 2515
Specjalny 1270 1380 1505 1630 1745 1865 1990 2105 2225 2350 2475 2595 2720

Okleina drewnopodobna 1760 1870 1995 2120 2235 2355 2480 2595 2715 2840 2965 3085 3210
Decor 1420 1530 1655 1780 1895 2015 2140 2255 2375 2500 2625 2745 2870

Doświetla boczne do drzwi DECO Basic (MB70)
Doświetla o wysokości do 2200 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Standard (mat struktura) 1515 1735 2010 2260 2505 2750 2990 3245 3485 3730 3990 4225 4485
Specjalny 1720 1940 2215 2465 2710 2955 3195 3450 3690 3935 4195 4430 4690

Okleina drewnopodobna 2210 2430 2705 2955 3200 3445 3685 3940 4180 4425 4685 4920 5180
Decor 1870 2090 2365 2615 2860 3105 3345 3600 3840 4085 4345 4580 4840

Doświetla boczne do drzwi DECO Plus (MB86ST)
Doświetla o wysokości do 2200 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Standard (mat struktura) 1620 1855 2095 2350 2600 2845 3080 3350 3600 3845 4080 4330 4595
Specjalny 1825 2060 2300 2555 2805 3050 3285 3555 3805 4050 4285 4535 4800

Okleina drewnopodobna 2315 2550 2790 3045 3295 3540 3775 4045 4295 4540 4775 5025 5290
Decor 1975 2210 2450 2705 2955 3200 3435 3705 3955 4200 4435 4685 4950

OPCJE DODATKOWE
Inny rodzaj szyb   patrz str. B22
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Wykonanie naświetli
• System: 

Naświetla do drzwi DECO Light - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB60 (D1PM),
Naświetla do drzwi DECO Basic - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB70 (D1PM),
Naświetla do drzwi DECO Plus - profil z przegrodą termiczną Aluprof MB86ST (D1PM),

• Wypełnienie: 
Naświetla do drzwi DECO Light - przeszklenie szybą jednokomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=1,1 przezierną
Naświetla do drzwi Drzwi DECO Basic - przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną
Naświetla do drzwi Drzwi DECO Plus - przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2 (P2) bezpieczna// 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6 przezierną

• Kolory: 
standard (mat struktura): HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), RAL 3000, RAL 5003, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7035, RAL 8011, HI COMFORT GRAY (RAL 
9006), HI WARM STONE (RAL 9007), RAL 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo, kwarc.
specjalne: dostępne kolory patrz str. B6.
okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.
DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. B6.

Naświetla górne do drzwi DECO Light (MB60)
Naświetla o wysokości do 300 [mm] Naświetla o wysokości do 750 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 855 1205 1680
Specjalny 1060 1410 1885

Okleina drewnopodobna 1550 1900 2375
Decor 1210 1560 2035

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1260 1765 2455
Specjalny 1465 1970 2660

Okleina drewnopodobna 1955 2460 3150
Decor 1615 2120 2810

Naświetla o wysokości do 500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1075 1495 2075
Specjalny 1280 1700 2280

Okleina drewnopodobna 1770 2190 2770
Decor 1430 1850 2430

Naświetla górne do drzwi DECO Basic (MB70)
Naświetla o wysokości do 300 [mm] Naświetla o wysokości do 750 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1280 1855 2650
Specjalny 1485 2060 2855

Okleina drewnopodobna 1975 2550 3345
Decor 1635 2210 3005

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 2040 2990 4275
Specjalny 2245 3195 4480

Okleina drewnopodobna 2735 3685 4970
Decor 2395 3345 4630

Naświetla o wysokości do 500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1680 2445 3475
Specjalny 1885 2650 3680

Okleina drewnopodobna 2375 3140 4170
Decor 2035 2800 3830

Naświetla górne do drzwi DECO Plus (MB86ST)
Naświetla o wysokości do 300 [mm] Naświetla o wysokości do 750 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1340 1940 2710
Specjalny 1545 2145 2915

Okleina drewnopodobna 2035 2635 3405
Decor 1695 2295 3065

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 2125 3080 4390
Specjalny 2330 3285 4595

Okleina drewnopodobna 2820 3775 5085
Decor 2480 3435 4745

Naświetla o wysokości do 500 [mm]

Kolor
Szerokość do w [mm]

1250 2000 3000

Standard (mat struktura) 1745 2535 3585
Specjalny 1950 2740 3790

Okleina drewnopodobna 2440 3230 4280
Decor 2100 2890 3940

Doświetla boczne i naświetla górne
Wykonanie specjalne - Seria DECO
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Wzory przeszkleń
Wykonanie specjalne - Seria DECO Light

Przykładowe szyby ornamentowe do wszystkich rodzajów drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych

MASTER-CARRE - 4 [mm] MASTER-LIGNE - 4 [mm] MASTER-POINT - 4 [mm] 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Sposób doboru grubości szkła do drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych do drzwi DECO Light:
• graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę,
• powierzchnia min szkła w doświetlach = 0,6 [m2],
Stosunek boków jaki musi być zachowany do doboru szkła wg poniższego schematu:
Doświetla boczne: wysokość drzwi - 151 [mm] oraz szerokość doświetla - 98 [mm]. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 6 może być zasto-
sowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana szyba minimum 
44.2 (P2) bezpieczna.
Naświetla górne: szerokość drzwi + szerokość doświetla lewego + szerokość doświetla prawego - 101 [mm] oraz wysokość naświetla górnego - 79 [mm]. Jeżeli stosu-
nek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 6 może być zastosowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy 
od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana szyba minimum 44.2 (P2) bezpieczna.

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi

DECO Light
Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna

33.1 mat // 33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna w cenie
4 Stopsol brąz, szary //33.1 mat 4 Stopsol brąz, szary 33.1 (2B2) mat bezpieczna zamiennie w cenie
4 Master-carre // 4 Master-carre 4 Master-carre 4 Master-carre zamiennie w cenie
4 Master-point // 4 Master-point 4 Master-point 4 Master-point zamiennie w cenie
4 Master-ligne // 4 Master-ligne 4 Master-ligne 4 Master-ligne zamiennie w cenie
4 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat 4 Stopsol brąz, szary 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 150 za kpl.
44.4 mat //33.1 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa 33.1 (2B2) mat bezpieczna  + 150 za kpl.

33.1 piasek// 33.1 piasek
33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z 
przeziernymi paskami)  + 100 za kpl.

Ciepła ramka w kolorze szarym + 18 za kpl.

Szyby zespolone jednokomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone jednokomorowe do doświetli RÓŻNICA CENOWA 

ZA m2Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna
44.2 //44.2 44.2 (P2) bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna w cenie
44.4 // 44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa 44.2 (P2) bezpieczna  + 115
44.2 mat//44.2 mat 44.2 (P2) mat bezpieczna 44.2 (P2) mat bezpieczna  + 290
44.2 mat //44.4 44.2 (P2) mat bezpieczna  44.4 (P4) antywłamaniowa  + 210
4Master-carre, 4Master-ligne,  
4Master-point//44.2 

4Master-carre, 4Master-ligne, 4Master-point 44.2 (P2) bezpieczna  + 385

6 Stopsol brąz, szary//44.2 6 Stopsol brąz, szary ESG 44.2 (P2) bezpieczna  + 380

44.2 piasek//44.1 piasek
44.2 (P2) piasek (bezpieczna piaskowana 
obustronnie z przeziernymi paskami)

44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana 
obustronnie z przeziernymi paskami)  + 890

44.4 piasek//44.1 piasek
44.4 (P4)piasek (bezpieczna piaskowana 
obustronnie z przeziernymi paskami)

44.1 (P1) piasek (bezpieczna piaskowana 
obustronnie z przeziernymi paskami)  + 960

Ciepła ramka w kolorze szarym  + 22 
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Wzory przeszkleń
Wykonanie specjalne - Seria DECO Basic i DECO Plus

Przykładowe szyby ornamentowe do wszystkich rodzajów drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych

MASTER-CARRE - 4 [mm] MASTER-LIGNE - 4 [mm] MASTER-POINT - 4 [mm] 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Sposób doboru grubości szkła do drzwi, doświetli bocznych i naświetli górnych do drzwi DECO Basic i DECO 
Plus:
• graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę,
• powierzchnia min szkła w doświetlach = 0,6 [m2],
Stosunek boków jaki musi być zachowany do doboru szkła wg poniższego schematu:
Dla drzwi Deco Basic doświetla boczne: wysokość drzwi - 151 [mm] oraz szerokość doświetla - 98 [mm]. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 
6 może być zastosowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana 
szyba minimum 44.2 (P2) bezpieczna.
Dla drzwi Deco Plus doświetla boczne: wysokość drzwi - 115 [mm] oraz szerokość doświetla - 79 [mm]. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 
6 może być zastosowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana 
szyba minimum 44.2 (P2) bezpieczna.
Naświetla górne : szerokość drzwi + szerokość doświetla lewego + szerokość doświetla prawego - 101 [mm] oraz wysokość naświetla górnego - 79 [mm]. Jeżeli stosu-
nek wysokości do szerokości jest mniejszy lub równy 6 może być zastosowana szyba z grupy ornamentów Master. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest większy 
od 6 a mniejszy lub równy 10 musi być zastosowana szyba minimum 44.2 (P2) bezpieczna.

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi

DECO Basic, DECO Plus
Szyba zewnętrzna Szyba wewnętrzna

33.1 mat // 33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna 33.1 (2B2) mat bezpieczna w cenie
4 Stopsol brąz, szary //33.1 mat 4 Stopsol brąz, szary 33.1 (2B2) mat bezpieczna zamiennie w cenie
4 Master-carre // 4 Master-carre 4 Master-carre 4 Master-carre zamiennie w cenie
4 Master-point // 4 Master-point 4 Master-point 4 Master-point zamiennie w cenie
4 Master-ligne // 4 Master-ligne 4 Master-ligne 4 Master-ligne zamiennie w cenie
4 Stopsol brąz, szary // 44.4 mat 4 Stopsol brąz, szary 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 150 za kpl.
44.4 mat //33.1 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa 33.1 (2B2) mat bezpieczna  + 150 za kpl.

33.1 piasek// 33.1 piasek
33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie 
z przeziernymi paskami)

33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z 
przeziernymi paskami)  + 100 za kpl.

Ciepła ramka w kolorze szarym  + 18 za kpl.

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych

Nazwy szyb w AW TRADER
Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli RÓŻNICA CENOWA 

ZA m2Szyba zewnętrzna Szyba środkowa Szyba wewnętrzna
44.2 //6 ESG //44.2 44.2 (P2) bezpieczna 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna w cenie
44.4 // 6 ESG // 44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna + 100
44.2 mat//6 ESG//44.2 mat 44.2 (P2) mat bezpieczna 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 325
44.4 //6 ESG //44.2 mat 44.4 (P4) antywłamaniowa 6 ESG 44.2 (P2) mat bezpieczna + 170
44.2// 4Master-carre, 4Master-ligne, 
4Master-point//44.2 

44.2 (P2) bezpieczna
4 Master-carre, 4 Master-ligne, 
4 Master-point

44.2 (P2) bezpieczna + 110

6 Stopsol brąz, szary//6 ESG//44.2 6 Stopsol brąz, szary ESG 6 ESG 44.2 (P2) bezpieczna + 210

44.2 piasek//6 //44.1 piasek
44.2 (P2) piasek (bezpieczna pia-
skowana obustronnie z przeziernymi 
paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie z 
przeziernymi paskami)

+ 900

44.4 piasek//6 //44.1 piasek
44.4 (P4)piasek (bezpieczna pia-
skowana obustronnie z przeziernymi 
paskami)

6 ESG
44.1 (P1) piasek (bezpieczna 
piaskowana obustronnie z 
przeziernymi paskami)

+ 970

Ciepła ramka w kolorze szarym + 44
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie MB86: D1PM, D2PM
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne (Aluprof MB86ST, MB86SI+, MB86AERO) jedno 
lub dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykona-
na jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną 
o głębokości 77 [mm]. Pierwszy wariant (MB-86 ST) posiada pustą komorę cen-
tralną wewnątrz profili zespolonych między przekładkami termicznymi. Wariant 
(MB-86 SI+) z przegrodą między przekładkami termicznymi, dzielącą wewnętrz-
ną komorę powietrzną na 2 części posiada wyższą izolację termiczną oraz 
dodatkową uszczelkę centralną. Wariant drzwi z komorą centralną wypełnioną 
specjalnym wkładem izolacyjnym (MB-86 AERO) cechuje najwyższa izolacja ter-
miczna. Skrzydło może być wypełnione szybą zespoloną dwukomorową, pane-
lem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacją 40 [mm]. Rama skrzy-
dła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Drzwi posiadają uszczelki 
przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Wypełnienie zamontowane 
jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. System pozwala na stosowa-
nie zestawów szybowych grubości od 13,5 [mm] do 61,5 [mm] w skrzydłach 
drzwi.

Przekroje
B

B

A A

Rys. 1. Drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB86 (z poprzeczką).

Rys. 2. Przekrój pionowy 
drzwi aluminiowych z przegro-
dą termiczną, system MB86ST.

Rys. 3. Przekrój pionowy 
drzwi aluminiowych z prze-
grodą termiczną, system 
MB86SI+.

Rys. 4. Przekrój pionowy 
drzwi aluminiowych z prze-
grodą termiczną, system 
MB86AERO.

Rys. 5. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86ST.

Rys. 6. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86SI+.

Rys. 7. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86AERO.

Rys. 8. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB86 (z poprzeczką).

Rys. 9. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86ST.

Rys. 10. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86SI+.

Rys. 11. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z przegrodą termiczną, system 
MB86AERO.
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Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne (Aluprof MB70 lub MB70HI) jedno lub dwuskrzy-
dłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształ-
towników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 
70 [mm]. W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie 
omegi o szerokości 24 [mm] z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Taki 
kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich 
oraz ułatwia odwodnienie kształtowników. Skrzydło może być wypełnione szybą 
zespoloną dwukomorową, panelem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplo-
nym izolacją 40 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są 
proszkowo. Drzwi posiadają uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła 
i ościeżnicy. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przy-
szybowych. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 
12 [mm] do 51 [mm] w skrzydłach drzwi.

Przekroje
B

B

A A

Rys. 12. Drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB70 (z poprzeczką).

Rys. 13. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
z przegrodą termiczną, system MB70.

Rys. 14. Przekrój pionowy drzwi aluminio-
wych z przegrodą termiczną, system MB70HI.

Rys. 15.  Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, 
system MB70.

Rys. 16. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, 
system MB70HI.

Rys. 17. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB70 (z poprzeczką).

Rys. 18. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, system 
MB70.

Rys. 19. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, system 
MB70HI.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie MB70: D1PM, D2PM
Opis techniczny
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Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe zewnętrzne (Aluprof MB60 lub MB60E) jedno lub dwuskrzy-
dłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształ-
towników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 
[mm]. Skrzydło może być wypełnione szybą zespoloną jednokomorową, pane-
lem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacją 30 [mm]. Rama skrzy-
dła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Drzwi posiadają uszczelki 
przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Wypełnienie zamontowane 
jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. System pozwala na stosowa-
nie zestawów szybowych grubości od 5 [mm] do 41 [mm] w skrzydłach drzwi.

B

B

A A

Rys. 20. Drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB60 (z poprzeczką).

Rys. 21. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
z przegrodą termiczną, system MB60.

Rys. 22. Przekrój pionowy drzwi aluminio-
wych z przegrodą termiczną, system MB60E.

Rys. 23. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, 
system MB60.

Rys. 24. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, 
system MB60E.

Rys. 25. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe z przegrodą termiczną, system MB60 (z poprzeczką).

Rys. 26.  Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, 
system MB60.

Rys. 27. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych z przegrodą termiczną, system 
MB60E.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne w systemie MB60: D1PM, D2PM
Opis techniczny
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Wypełnienie
Drzwi aluminiowe można wypełnić szybą zespoloną dwukomorową dla syste-
mów MB86 i MB70 oraz szybą zespoloną jednokomorową dla systemów MB60 
wg wykazu na str. C26 i C27. Drzwi mogą być również wypełnione panelem 
stalowym o grubości 40 [mm] (MB86 i MB70) oraz 30 [mm] (MB60) składa-
jącym się z blach stalowych ocynkowanych, pomalowanych farbą proszkową, 
ocieplonych izolacją.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki aluminiowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D1“ - drzwi jednoskrzydłowe,
 - “D2“ - drzwi dwuskrzydłowe,
• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj profili: 
 - “P“ - profile trzykomorowe z przegrodą termiczną, 
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania: 
 - “M“ - przymykowe.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy 
skrzydła czynnego), ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie 
budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym 
pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi niespełniające powyż-
szych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Dobór wymiarów drzwi (1)

Rodzaj drzwi

Wymiary drzwi 
w zależności od otworu 

montażowego(2)
Światło przejścia(3)

Sd Hd Sj Hj

Jednoskrzy-
dłowe

MB86

So - 20 [mm] Ho - 10 [mm]

Sd - 218 
[mm]

Hd - 89 [mm]

MB70
Sd - 214 

[mm]
Hd - 87 [mm]

MB60
Sd - 204 

[mm]
Hd - 87 [mm]

MB60E
 Sd - 194 

[mm]
Hd - 82 [mm]

Dwuskrzy-
dłowe

MB86

So - 20 [mm] Ho - 10 [mm]

SI - 159 [mm] Hd - 89 [mm]

MB70 SI - 150 [mm] Hd - 87 [mm]

MB60 SI - 140 [mm] Hd - 87 [mm]

MB60E SI - 135 [mm] Hd - 82 [mm]

Sd - szerokość drzwi,
So - szerokość otworu,
Sj - szerokość światła przejścia,
S I - szerokość skrzydła czynnego  
  (patrz str. C11, Rys. 41),

Hd - wysokość drzwi,
Ho -  wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

Określenie kierunku otwierania drzwi

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 28. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 29. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 30. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 31. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Kolory
W drzwiach aluminiowych proszkowo malowane są rama skrzydła, ościeżnica, 
zawiasy oraz ewentualny panel. 
Drzwi w wykonaniu specjalnym mogą być pomalowane w dwunastu kolorach 
standardowych: RAL 9016 (biały), RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 8014 
(brązowy sepia), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8017 (brązowy czeko-
ladowy), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7040 (szary 
okienny), RAL 7016 (szary antracytowy) RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 
(niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czerwony ognisty).
Drzwi w systemie MB86Aero w wykonaniu specjalnym mogą być pomalowane 
w czterech kolorach standardowych: RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 8019 
(brązowo-szary), RAL 9016 (biały), RAL 9006 (aluminiowy biały).

Inny kolor
Drzwi aluminiowe mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym). 
Istnieje również możliwość malowania dwustronnego (inne kolory od strony ze-
wnętrznej i wewnętrznej) oraz okleinowania folią drewnopodobną w następują-
cych kolorach:

Nazwa okleiny nr RAL zawiasów

Złoty dąb 2178001-167 8003

Orzech 2178007-167 8011

Mahoń 2097013-167 8017

Black Cherry 3202001-167 8017

Ciemny dąb 2052089-167 8017

Dąb bagienny 3167004-167 8019

Macore 3162002-167 8002

Siena Rosso 49233 8011

Siena Noce 49237 8028

Oregon 1192001-167 8001

Letnia wiśnia 3214009-195 8002

Winchester 49240 8001

Sapeli 2065021-167 8017

Siena PL 49254 8024

Dark green 612505-167 6009

Cream white 137905-167 9001

Anthracite grey 701605-167 7016

Metbrush aluminium 4361001 7040

AnTeak 3241002-195 1019

Dąb naturalny 3118076-168 1001

Dąb rustykalny 3149008-167 8028

Daglesia 3152009-167 8003

Brąz czekoladowy 887505-167 8019

Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein.

Przy drzwiach malowanych proszkowo na kolor antracyt, może wystąpić różnica 
odcieni pomiędzy profilami a panelem.
Drzwi aluminiowe można też malować proszkowo w kolorach Decor. Jest to me-
toda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczułych orga-
nicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliestrowej farby proszkowej. 
W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem dekoracyjną powłokę imitu-
jącą drewno czy marmur.
Kolory Decor z wzornika kolorów niedostępne dla drzwi w systemie MB86Aero.

Okleina drewnopodobna
Ościeżnica i rama skrzydła drzwi aluminiowych mogą zostać oklejone folię drew-
nopodobną: black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, daglesia, dąb bagien-
ny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, mahoń, oregon, orzech, 
siena noce, siena rosso, winchester, złoty dąb, sapeli, siena pl, dark green, cream 
white, anthracite grey, silbergrau, metbrush aluminium, anteak. Profile mogą zostać 
oklejone z jednej strony lub z obu stron drzwi.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny

(1) - Nie dotyczy drzwi z doświetlami bocznymi lub naświetlami górnymi w jednej ramie.
(2) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu. 
(3) - Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi z progiem i zawiasami na-

wierzchniowymi. 
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Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe wyposażone są standardowo w jeden zamek trzypunktowy 
hakowy z wkładką z trzema kluczami oraz klamkę Jupiter (Rys. 32) wykonaną ze 
stopu ZnAl i pokrytej powłoką galwaniczną w kolorze nikiel szczotkowany (imi-
tacja stali nierdzewnej). W drzwiach zamontowane są trzy zawiasy dwuskrzy-
dełkowe, a w uzasadnionych przypadkach w cztery zawiasy dwuskrzydełkowe 
lub trzy zawiasy trzyskrzydełkowe. Dobór ilości zawiasów jest ustalany przez 
konstruktora na etapie produkcji. Przy doborze przyjmowane są wartości obcią-
żeniowe jak dla budynków użyteczności publicznej (zwiększona intensywność 
użytkowania). Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• zamek pięciopunktowy hakowy,
• dodatkowy zamek z wkładką z trzema kluczami, 
• klamki wg wzorów Rys. 36,
• wkładki antywłamaniowe klasy C w miejsce zwykłych,
• zaczep elektromagnetyczny awersyjny,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi 

(standardowo montowane są 2 szt. przy górnym i dolnym zawiasie),
• samozamykacze (1),
• okucie antypaniczne,
• systemy kontroli dostępu.

Rys. 32. Wzór klamki i uchwytu Jupiter - standard.

Dodatkowy zamek
Drzwi można wyposażyć w dodatkowy zamek zwykły z wkładką zwykłą i trze-
ma kluczami.

Wkładka antywłamaniowa
Zamiana wkładki zwykłej na antywłamaniową w klasie zabezpieczenia 6.2 wg 
PN-EN 1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005. 
Wkładka wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dwa dodatkowe klucze 
serwisowe.

Bolec przeciwwyważeniowy
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi. Zazwyczaj do drzwi monto-
wane są 2 bolce na skrzydło.

Rys. 33. Bolec przeciwwyważeniowy

Okno “apteczne” U lub R w skrzydle drzwi
W skrzydle drzwi aluminiowych w systemie MB60 lub MB60E można zamonto-
wać okienko “apteczne” uchylane lub rozwierane. Minimalna szerokość drzwi 
z okienkiem to 950 [mm].

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz. Montaż sa-
mozamykacza: od strony wewnętrznej drzwi. Samozamykacz w standardzie jest 
w kolorze srebrnym.

Kratka lub otwory wentylacyjne
Drzwi wykonane w systemie MB60 mogą zostać wyposażone w kratkę wentyla-
cyjną zamontowaną w panelu stalowym. Kratka wentylacyjna o wymiarach 480 
x 80 [mm] dostępna jest w kolorze RAL zgodnym z kolorem drzwi.

Rodzaje uchwytów i klamek
Standardowym uchwytem rurowym jest uchwyt M2 w kolorze stolarki (malowa-
ny proszkowo) lub ze stali nierdzewnej. W drzwiach serii Plus Line (24 wzory) 
klamką standardową jest klamka Jupiter. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć 
w klamki Hoppe model Tokyo w kolorze srebrnym, stare złoto lub tytan, Hoppe 
model Liverpool lub Hoppe model Denver wykonanej ze stali nierdzewnej. Klam-
ki Hoppe model Tokyo i Liverpool wykonane są z aluminium i anodowane na 
kolor srebrny, starego złota lub tytanu. Minimalna wysokość drzwi z zastosowa-
niem pochwytów długich: Hd > Huchwytu + 230 [mm] 
Wszystkie uchwyty wydłużone i długie produkowane są pod zamówienie indywi-
dualne co może wydłużyć termin realizacji.

Uchwyty rurowe

Uchwyty Prestiż

62
0

P1 P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

P45 krótki P45 wydłużony P45 długi

Rys. 34. Wzory uchwytów rurowych.

Uchwyty Q

16
00

 [m
m

] /
 1

80
0 

[m
m

]

Q5 40x20 Q5 40x20 wydłużony

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny

(1) - Samozamykacz standardowo montowany jest od wewnątrz.
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00
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]
Q5 40x40 Q5 40x40 wydłużony Q5 40x40 długi

Q45R 40x20 lub 40x40 Q60 40x20 lub 40x40

Rys. 35. Wzory uchwytów Q.

Klamka i uchwyt Hoppe model Denver

stal nierdzewna stal nierdzewna

Klamka i uchwyt Hoppe model Tokyo

kolor stare złoto  kolor tytan kolor srebrny  uchwyt stały

Klamka i uchwyt Hoppe model Liverpool

kolor stare złoto  kolor tytan kolor srebrny  uchwyt stały

Rys. 36. Wzory klamek Hoppe.

System kontroli dostępu 
Drzwi aluminiowe z systemem kontroli dostępu wyposażone są w zaczep elektro-
magnetyczny, zamek zapadkowo-zasuwkowy oraz elementy sterujące: klawiatu-
rę kodową „zamek szyfrowy” lub czytniki kart zbliżeniowych lub breloków.

klawiatura kodowa czytnik zbliżeniowy (do montażu na drzwiach)

brelok zbliżeniowy karta zbliżeniowa czytnik zbliżeniowy
(do montażu na ścianie)

Rys. 37. Wzory systemu kontroli dostępu.

Rys. 38. Stopka podporowa Rys. 39. Stoper drzwiowy

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny
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System skrzynek pocztowych
W witrynach stałych obok drzwi aluminiowych można zamontować panelowe 
skrzynki pocztowe wykonane w całości jako stalowe bez przegrody termicznej.
Skrzynka konstruowana jest z łączonych w zestawy (do 35) paneli. Nadanie 
korespondencji następuje od strony zewnętrznej, odbiór - od strony wewnętrznej 
pomieszczenia. Stronę zewnętrzną (nadawczą skrzynki) stanowi wyprofilowana 
blacha aluminiowa, z wyciętymi otworami wrzutowymi zabezpieczonymi klapką 
aluminiową oraz wyposażona we wzierniki z bezbarwnego tworzywa służące 
do oznaczenia właściciela skrytki. Stronę wewnętrzną (odbiorczą skrzynki) sta-
nowi zestaw połączonych ze sobą paneli listowych, drzwiczki skrytek wyposażo-
ne są w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Zestaw może być wyposażony 
w skrytkę na urządzenie domofonowe.

widok od strony nadawcy

skrytka listowa

płyta aluminiowa

widok od strony odbiorcy

Wersje skrzynek
Oznaczenia wymiarów wersja “B” wersja “D”

Wysokość skrzynki: H 110 [mm] 110 [mm]

Głębokość skrzynki: T 275 [mm] 380 [mm]

Szerokość skrzynki: B 380 [mm] 260 [mm]

Sposób budowy zestawów i wymiary paneli listo-
wych

A

A

nit

Rys. 40. Wzór skrzynek pocztowych.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny

Okucie antypaniczne nawierzchniowe
Układ okuć klamka-dźwignia

Cechy zamków nawierzchniowych z funkcją antypaniczną:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji 
PODSTAWOWEJ - OTWARTEJ.

brak przejścia

można przejść
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Przenikalność cieplna 
Aby wyliczyć współczynniki przenikalności cieplnej dla drzwi aluminiowych z prze-
grodą termiczną należy zwrócić się do Działu Wsparcia Technicznego Stolarki 
Aluminiowej. Współczynnik ten wyliczany jest indywidualnie w zależności od wy-
miarów, rodzaju zastosowanych profili i wypełnienia. Poniżej przedstawiono przy-
kładowe obliczenia dla drzwi z szybą jednokomorową 4/16/4 U=1,1 [W/m2K] 
wg EN 673 w systemie MB60, oraz szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 
[W/m2K] w systemach MB70 i MB86. 
Do obliczeń przyjęto drzwi o świetle przejścia 900 x 2000 [mm] wypełnione 
szybą standardową dla danego systemu bez poprzeczek:
• system MB60E - wymiar drzwi 1100 x 2090 - wartość 2,2 [W/m2K],
• system MB60 - wymiar drzwi 1110 x 2090 - wartość 2,1 [W/m2K],
• system MB70 - wymiar drzwi 1120 x 2090 - wartość 1,5 [W/m2K],
• system MB70HI - wymiar drzwi 1120 x 2090 - wartość 1,4 [W/m2K],
• system MB86ST - wymiar drzwi 1120 x 2090 - wartość 1,4 [W/m2K],
• system MB86SI+ - wymiar drzwi 1120 x 2090 - wartość 1,2 [W/m2K],
• system MB86AERO - wymiar drzwi 1120 x 2090 - wartość 1,1 [W/m2K].

Wymagania montażowe - system MB60E

odbojnik

Rys. 41. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi MB60E.

Rys. 42. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi MB60E.

odbojnik

Rys. 43. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe MB60E.

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
  Sj = Sd - 194 [mm] - profil MB60E,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sd I = S I - 135 [mm] - profil MB60E,
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sd II = Sd - 254 [mm] - profil MB60E,
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Hj = Hd - 82 [mm] - profil MB60E,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sd I - 20 [mm].

Wymagania montażowe - system MB60
Wymagania montażowe dla drzwi wykonanych w systemie MB60 są takie same 
jak w przypadku drzwi w systemie MB60E, zmieniają się jedynie zależności wy-
miarowe światła przejścia, które pokazuje poniższy opis.
So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Sj = Sd - 204 [mm] - profil MB60,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych   

Sd I = S I - 140 [mm] - profil MB60,
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sd II = Sd - 264 [mm] - profil MB60,
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB60,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sd I - 20 [mm].

Wymagania montażowe - system MB70
Wymagania montażowe dla drzwi wykonanych w systemie MB70 są takie same 
jak w przypadku drzwi w systemie MB60E, zmieniają się jedynie zależności wy-
miarowe światła przejścia, które pokazuje poniższy opis.
So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Sj = Sd - 214 [mm] - profil MB70,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sd I = S I - 150 [mm] - profil MB70,
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sd II = Sd - 284 [mm] - profil MB70,
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB70,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sd I - 20 [mm].

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny
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Wymagania montażowe - system MB86
Wymagania montażowe dla drzwi wykonanych w systemie MB86 są takie same 
jak w przypadku drzwi w systemie MB60E, zmieniają się jedynie zależności wy-
miarowe światła przejścia, które pokazuje poniższy opis.
So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Sj = Sd - 218 [mm] - profil MB86,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sd I  = S I - 159 [mm] - profil MB86,
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sd II = Sd - 289 [mm] - profil MB86,
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Hj = Hd - 89 [mm] - profil MB86,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony  

kierunku otwierania E = Sd I - 20 [mm].

Rys. 44. Podział szerokości drzwi na skrzydło czynne (S I) i bierne (S II).

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego (wymiar S II Rys. 44) wynosi 400 [mm].

Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wy-
maganiach (budynki użyteczności publicznej) producent za-
leca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. 
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
(Sposób montażu odbojnika wg Rys. 41).

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otworów 
w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu po-
średniego). W przypadku dużych witryn stolarka jest dzielona do celów trans-
portowych.

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej, co może doprowadzić do wypaczania się skrzy-
deł i pogorszenia funkcjonalności i szczelności drzwi. Nad 
drzwiami należy zamontować zadaszenie.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowa-
niu wyrobów.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opis techniczny
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1PM

• System Aluprof MB86ST - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2PM

• System Aluprof MB86ST - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm].
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.
Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1499

2000 3165 3255 3350 3445 3535 3630 3760
2100 3235 3330 3430 3525 3620 3710 3845
2200 3310 3400 3505 3605 3700 3795 3925
2300 3380 3485 3585 3680 3785 3885 4020
2400 3455 3555 3660 3760 3865 3970 4100
2500 3555 3660 3770 3875 3980 4080 4195
2600 3630 3740 3845 3960 4060 4165 4275
2700 3885 4000 4110 4225 4340 4450 4565
2800 3960 4070 4195 4310 4420 4545 4660
2900 4030 4155 4275 4390 4515 4625 4750
3000 4110 4235 4350 4475 4595 4720 4845
3060 4185 4310 4430 4555 4680 4800 4925

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 5205 5305 5410 5505 5605 5700 5800 5895 5995 6100 6195 6295 6390 6490 6585 6675
2100 5330 5430 5535 5635 5730 5830 5935 6040 6140 6235 6335 6440 6545 6645 6740 6830
2200 5450 5555 5655 5760 5865 5965 6070 6170 6275 6380 6480 6585 6685 6790 6895 6985
2300 5575 5680 5790 5895 5995 6100 6205 6315 6420 6520 6625 6740 6840 6945 7050 7150
2400 5700 5800 5915 6020 6130 6235 6345 6450 6555 6665 6770 6885 6985 7100 7200 7305
2500 5810 5925 6040 6150 6255 6370 6480 6585 6695 6810 6915 7025 7140 7245 7355 7460
2600 5935 6050 6160 6275 6390 6500 6615 6730 6840 6955 7060 7170 7285 7400 7510 7615
2700 6410 6535 6645 6770 6885 7005 7130 7245 7365 7480 7605 7715 7840 7965 8080 8190
2800 6545 6665 6790 6905 7025 7150 7275 7390 7510 7635 7760 7880 7995 8120 8240 8355
2900 6675 6800 6925 7050 7170 7295 7420 7540 7665 7790 7915 8035 8160 8285 8405 8510
3000 6800 6925 7060 7180 7305 7430 7565 7685 7810 7935 8055 8190 8315 8440 8560 8675
3060 6925 7060 7180 7305 7440 7565 7685 7820 7945 8080 8200 8325 8460 8580 8705 8820

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 123 [mm].

Ilość zawiasów dobierana jest przez konstruktora w zależności od wymiaru i ciężaru skrzydła.

Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1PM

• System Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2PM

• System Aluprof MB86SI+ - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm].
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.
Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1499

2000 3330 3430 3525 3630 3720 3815 3980
2100 3410 3505 3605 3710 3805 3905 4070
2200 3485 3585 3690 3795 3895 4000 4165
2300 3565 3670 3770 3875 3980 4090 4255
2400 3640 3750 3855 3970 4070 4175 4350
2500 3785 3885 4000 4110 4225 4330 4440
2600 3855 3970 4080 4195 4310 4420 4535
2700 4155 4275 4400 4525 4635 4760 4885
2800 4235 4360 4485 4605 4730 4855 4975
2900 4330 4450 4575 4700 4825 4955 5080
3000 4410 4535 4670 4790 4925 5050 5175
3060 4495 4615 4750 4885 5010 5140 5265

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 5350 5450 5545 5645 5750 5855 5945 6050 6150 6255 6345 6450 6555 6655 6750 6840
2100 5470 5575 5680 5780 5885 5985 6090 6195 6295 6400 6500 6605 6710 6810 6915 7005
2200 5595 5710 5810 5915 6020 6130 6235 6335 6440 6545 6655 6760 6860 6965 7070 7170
2300 5730 5845 5945 6050 6160 6265 6380 6480 6585 6695 6800 6915 7015 7130 7235 7335
2400 5855 5965 6080 6180 6295 6410 6510 6625 6740 6840 6955 7070 7170 7285 7390 7490
2500 5985 6100 6215 6315 6430 6545 6655 6770 6885 6995 7100 7210 7325 7440 7550 7655
2600 6110 6225 6335 6450 6565 6685 6800 6915 7025 7140 7255 7365 7480 7595 7705 7810
2700 6595 6710 6830 6955 7080 7190 7315 7440 7565 7675 7800 7925 8045 8160 8285 8395
2800 6730 6850 6975 7100 7225 7345 7470 7595 7715 7840 7965 8080 8200 8325 8450 8560
2900 6860 6985 7110 7245 7365 7490 7615 7740 7860 7995 8120 8240 8365 8500 8625 8735
3000 6995 7130 7255 7375 7510 7635 7770 7890 8015 8150 8275 8405 8530 8665 8790 8900
3060 7130 7255 7390 7510 7645 7780 7905 8035 8160 8295 8420 8550 8675 8810 8945 9055

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 123 [mm].

Ilość zawiasów dobierana jest przez konstruktora w zależności od wymiaru i ciężaru skrzydła.

Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1PM

• System Aluprof MB86AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2PM

• System Aluprof MB86AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema lub czterema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi 

w zależności od ciężaru skrzydła, z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali 
nierdzewnej.

• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1499

2000 4660 4790 4925 5060 5195 5330 5750
2100 4780 4915 5060 5195 5340 5470 5895
2200 4915 5050 5195 5330 5470 5615 6050
2300 5040 5185 5330 5470 5615 5750 6205
2400 5175 5315 5460 5605 5750 5895 6345
2500 5565 5720 5885 6040 6195 6345 6500
2600 5710 5865 6020 6180 6335 6490 6645
2700 6535 6710 6895 7070 7245 7430 7605
2800 6685 6860 7050 7235 7410 7595 7770
2900 6840 7025 7210 7390 7575 7760 7945
3000 6995 7180 7365 7550 7740 7925 8110
3060 7150 7335 7520 7705 7905 8090 8275

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 7715 7860 8005 8150 8295 8440 8580 8725 8880 9025 9170 9315 9460 9600 9745 9880
2100 7935 8080 8230 8375 8520 8665 8820 8965 9110 9260 9405 9550 9695 9850 9995 10140
2200 8150 8295 8450 8595 8745 8900 9045 9190 9345 9500 9645 9800 9940 10095 10240 10385
2300 8365 8520 8675 8820 8975 9130 9285 9425 9580 9735 9890 10035 10190 10345 10500 10630
2400 8580 8735 8890 9045 9200 9355 9510 9665 9820 9975 10125 10280 10435 10590 10745 10890
2500 8800 8955 9110 9270 9425 9580 9735 9890 10045 10210 10365 10520 10675 10840 10995 11135
2600 9015 9170 9335 9490 9655 9810 9965 10125 10280 10445 10600 10755 10920 11075 11240 11385
2700 10490 10675 10850 11025 11210 11385 11560 11745 11920 12105 12280 12455 12640 12815 13000 13165
2800 10745 10920 11105 11280 11465 11650 11825 12010 12185 12375 12560 12735 12920 13105 13280 13455
2900 10995 11180 11365 11550 11725 11910 12095 12280 12465 12650 12825 13010 13195 13380 13570 13730
3000 11240 11435 11620 11805 11990 12175 12360 12550 12735 12920 13105 13290 13475 13660 13845 14020
3060 11485 11685 11870 12055 12240 12425 12620 12805 12990 13175 13360 13545 13745 13930 14115 14290

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm].
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.
Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 123 [mm].

Ilość zawiasów dobierana jest przez konstruktora w zależności od wymiaru i ciężaru skrzydła.

Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 3030 [mm].
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Naświetla drzwiowe stałe

OPT
• System Aluprof MB86ST, MB86SI+, MB86AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000 dla systemów MB86St i MB86SI+, dla systemu MB86AERO kolory 
standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.

MB86ST

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 875 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 680 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 620 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 525 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 475 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 235 za mb

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2.

MB86SI+

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 895 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 700 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 630 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 535 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 485 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 245 za mb

MB86AERO 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 1290 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 990 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 885 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 720 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 640 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 495 za mb

OPCJE WYPEŁNIEŃ patrz str. C27

UWAGA: Poniżej przedstawiono maksymalne gabaryty pól okien stałych.
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1PM

• System Aluprof MB70 lub MB70HI - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi, z zamkiem 

trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2PM

• System Aluprof MB70 lub MB70HI - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi, z zamkiem 

trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm].
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1250 [mm].
Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 2440 [mm].

Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 2440 [mm].

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23, C24

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1310

2000 2805 2895 3000 3090 3185 3195
2100 2865 2960 3060 3165 3255 3270
2200 2930 3030 3135 3235 3330 3340
2300 2990 3090 3195 3300 3400 3410
2400 3050 3155 3270 3370 3475 3485
2470 3090 3205 3310 3410 3525 3535

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4350 4440 4555 4575 4670 4800 4935 4955 5100 5150 5255 5360
2100 4420 4525 4635 4660 4760 4895 5030 5050 5195 5245 5350 5450
2200 4505 4605 4730 4750 4845 4990 5130 5150 5285 5350 5450 5555
2300 4575 4690 4815 4835 4935 5080 5225 5245 5380 5440 5545 5655
2400 4650 4770 4895 4915 5030 5175 5315 5330 5480 5535 5645 5750
2470 4700 4835 4955 4975 5080 5235 5380 5400 5545 5605 5710 5820

MB70

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1310

2000 3050 3165 3270 3370 3485 3495
2100 3125 3235 3340 3455 3555 3575
2200 3195 3310 3420 3535 3650 3660
2300 3270 3380 3495 3605 3720 3730
2400 3340 3455 3575 3690 3805 3815
2470 3390 3505 3630 3740 3865 3875

MB70HI

MB70

MB70HI

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4750 4855 4975 5010 5110 5255 5400 5430 5575 5645 5750 5865
2100 4835 4945 5080 5100 5215 5360 5515 5535 5690 5750 5865 5975
2200 4925 5050 5175 5205 5315 5470 5615 5645 5800 5865 5975 6090
2300 5020 5140 5275 5305 5420 5575 5730 5750 5905 5975 6090 6205
2400 5110 5245 5380 5410 5525 5680 5830 5865 6020 6080 6205 6315
2470 5175 5305 5450 5480 5595 5750 5905 5935 6090 6160 6275 6400
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1PM

• System Aluprof MB60 lub MB60E - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi, z zamkiem 

trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą jednokomorową 4//4 U=1,1 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2PM

• System Aluprof MB60 lub MB60E - profil z przegrodą termiczną.
• Okucia - z jedną przewiązką poziomą, trzema zawiasami dwuskrzydełkowymi nawierzchniowymi, z zamkiem 

trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą jednokomorową 4//4 U=1,1 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm].
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1250 [mm].
Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 2430 [mm].

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23, C24

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1422

2000 2525 2600 2670 2740 2815 2895 2905
2100 2575 2650 2730 2805 2875 2950 2970
2200 2630 2710 2785 2855 2930 3010 3030
2300 2680 2755 2835 2905 2980 3060 3080
2400 2720 2805 2875 2950 3030 3105 3125
2464 2755 2835 2905 2980 3050 3135 3155

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3905 3980 4050 4100 4165 4235 4310 4380 4450 4535 4605
2100 3990 4060 4135 4185 4255 4330 4400 4475 4545 4615 4690
2200 4060 4145 4215 4275 4340 4410 4485 4565 4635 4710 4790
2300 4145 4215 4300 4360 4420 4505 4575 4650 4730 4800 4875
2400 4215 4300 4370 4440 4515 4585 4660 4740 4815 4895 4965
2464 4265 4350 4420 4495 4565 4635 4720 4790 4875 4945 5030

MB60

MB60E

MB60

MB60E

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2000 3620 3690 3740 3795 3875 3935 4000 4060 4135 4195 4265 4310
2100 3690 3760 3815 3865 3945 4010 4070 4145 4205 4275 4350 4390
2200 3750 3825 3885 3935 4020 4090 4155 4215 4285 4360 4430 4475
2300 3825 3895 3960 4020 4090 4165 4225 4300 4370 4440 4515 4555
2400 3895 3970 4030 4090 4175 4245 4310 4380 4450 4525 4595 4635
2450 3925 4000 4060 4120 4205 4275 4340 4410 4485 4565 4635 4680

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2350 2415 2485 2555 2620
2100 2390 2465 2535 2600 2670
2200 2445 2505 2575 2650 2720
2300 2485 2555 2630 2700 2775
2400 2525 2600 2670 2740 2815
2450 2555 2630 2700 2775 2845

Dla drzwi z naświetlem górnym w jednej ramie maksymalna wysokość to 2430 [mm].
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Wykonanie specjalne

Naświetla drzwiowe stałe

OPT
• System Aluprof MB70, MB70HI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4//4//4 U=0,5 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

MB70 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 825 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 650 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 585 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 495 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 445 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 195 za mb

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2.

MB70HI

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 835 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 660 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 595 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 505 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 465 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 215 za mb

Naświetla drzwiowe stałe

OPT
• System Aluprof MB60, MB60E - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą jednokomorową 4//4 U=1,1 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

MB60

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (1) 670 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 515 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 445 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 390 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 340 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 195 za mb

OPCJE WYPEŁNIEŃ patrz str. C26, C27

UWAGA: Poniżej przedstawiono maksymalne gabaryty pól okien stałych dla systemów: MB70 i MB60

MB70 MB60
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM - wzory
Wykonanie specjalne - Seria Plus Line 

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych
• System Aluprof MB60E, MB70, MB86ST - profil z przegrodą termiczną, (D1PM, D2PM).
• Okucia - z zamkiem trzypunktowym hakowym Fuhr i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba jednokomorowa 4//4 U=1,1 [W/m2K] w systemie MB60E, szyba dwukomorowa 4//4//4 U=0,5 [W/m2K] w systemach MB70 i MB86ST 

oraz panel gładki (2 x blacha + izolacja).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

(1) - Dla wymiarów mniejszych niż 1150x2200 [mm] wymagana jest konsultacja z Działem Handlowym 
w celu potwierdzenia możliwości wykonania.

* - Wysokość poprzeczki poziomej do osi = 900 [mm]. OPCJE DODATKOWE patrz str. C23, C24

Symbol drzwi AW 001 AW 002 AW 006 AW 007* AW 007/S* AW 007/P*

Cena dla MB60E 3235 3525 3105 2710 2620 2845
Cena dla MB70 3720 3925 3565 3215 3175 3255

Cena dla MB86ST 4155 4370 3945 3515 3410 3565

Symbol drzwi AW 008 AW 011 AW 012 AW 013 AW 014 AW 016

Cena dla MB60E 3125 3310 3650 3785 4205 3455
Cena dla MB70 3670 3770 4060 4110 4650 3750

Cena dla MB86ST 4090 4205 4635 4690 5165 4175

Symbol drzwi AW 019 AW 020 AW 021 AW 022 AW 023 AW 024

Cena dla MB60E 3760 3795 2905 3390 3815 3660
Cena dla MB70 4255 4300 3360 3875 4205 4100

Cena dla MB86ST 4495 4770 3720 4255 4740 4615

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych do 1150 x 2200 [mm](1).
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM - wzory
Wykonanie specjalne - Seria Plus Line 

Podane ceny są dla wymiarów drzwi dwuskrzydłowych do 1500 x 2200 [mm](1).

* -  Wysokość poprzeczki poziomej do osi = 900 [mm].
(1) -  Dla wymiarów mniejszych niż podane, wymagana jest konsultacja z Działem Handlowym 
 w celu potwierdzenia możliwości wykonania. OPCJE DODATKOWE patrz str. C23, C24

Symbol drzwi AW 026 AW 027 AW 028 AW 029 AW 030 AW 031

Cena dla MB60E 3555 3400 3760 3270 3340 3360
Cena dla MB70 3915 3905 4185 3650 3760 3875

Cena dla MB86ST 4340 4390 4720 4040 4185 4360

Symbol drzwi AW 001-2 AW 002-2 AW 006-2 AW 007-2* AW 007-2/S*

Cena dla MB60E 4330 4895 4420 3835 3730
Cena dla MB70 5060 5410 5090 4565 4515

Cena dla MB86ST 5810 6170 5800 5175 5110

Symbol drzwi AW 007-2/P AW 008-2 AW 011-2 AW 012-2 AW 013-2

Cena dla MB60E 4000 4235 4515 4825 4955
Cena dla MB70 4625 5010 5205 5490 5535

Cena dla MB86ST 5255 5740 5965 6305 6335

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych do 1150 x 2200 [mm](1).
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM - wzory
Wykonanie specjalne - Seria Plus Line 

OPCJE DODATKOWE patrz str. C23, C24

Symbol drzwi AW 014-2 AW 016-2 AW 019-2 AW 020-2 AW 021-2

Cena dla MB60E 4935 4525 5010 4990 3980
Cena dla MB70 5935 5205 5470 5720 4650

Cena dla MB86ST 6750 5965 6255 6520 5330

Symbol drzwi AW 022-2 AW 023-2 AW 024-2 AW 026-2 AW 027-2

Cena dla MB60E 4275 4975 4895 4800 4495
Cena dla MB70 5060 5565 5545 5360 5245

Cena dla MB86ST 5740 6410 6390 6100 6040

Symbol drzwi AW 028-2 AW 029-2 AW 030-2 AW 031-2

Cena dla MB60E 5490 4420 4670 4535
Cena dla MB70 6020 5020 5275 5305

Cena dla MB86ST 6905 5720 6020 6110

UWAGA: Dla pozostałych wymiarów drzwi oraz wysokości poprzeczek indywidualna kalkulacja i sprawdzenie możliwości wykonania.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi dwuskrzydłowych do 1500 x 2200 [mm](1).

(1) -   Dla wymiarów mniejszych niż 1500x2200 [mm] wymagana jest konsultacja z Działem Handlowym 
 w celu potwierdzenia możliwości wykonania.
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Opcje dodatkowe do systemów MB86

1. Inny kolor RAL (1)  + 5%
do ceny 

drzwi

2. Okleina drewnopodobna - patrz strona C7 wg indywidualnej kalkulacji

3. Panel wzmocniony (panel składa się z dwóch blach 3 [mm] stalowych i styropianu)  + 210 za m2

4. Uchwyt-klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej w cenie

5. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 100 za kpl.

6. Uchwyt-klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 210 za kpl.

7. Klamka Hoppe model Tokyo  + 60 za kpl.

8. Uchwyt-klamka Hoppe model Tokyo  + 90 za kpl.

9. Klamka Hoppe model Liverpool  + 130 za kpl.

10. Uchwyt-klamka Hoppe model Liverpool  + 190 za kpl.

11. Zamek dodatkowy do zamka trzypunktowego hakowego z wkładką standard  + 120 za kpl.

12. Zamek 5 punktowy hakowy  + 110 za kpl.

13. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe)  + 100 za szt.

14. System jednego klucza dla wkładek antywłamaniowych klasy 6.2 - C  + 20 za kpl.

15. System jednego klucza dla wkładek standardowych  + 20 za szt.

16. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi jednoskrzydłowych  + 230 za kpl.

17. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za kpl.

18. Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 40 za szt.

19. Bolec przeciwwyważeniowy  + 40 za szt.

20. Stopka podporowa  + 30 za szt.

21. Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm])  + 60 za szt.

22. Odbój  + 20 za szt.

23. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

24. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

25. 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za kpl.

26. Samozamykacz szynowy DORMA TS93 B Basic (2-5) do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny  + 570 za szt.

27. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl.

28. Samozamykacz ukryty DORMA ITS96 do drzwi jednoskrzydłowych (2-4)  + 680 za szt.

29. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

30. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 z blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

31. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z funkcją antywiatrową do drzwi jednoskrzydłowych  + 170 za szt.

32. 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za kpl.

33. Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny  + 500 za szt.

34. 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ - srebrny  + 1610 za kpl.

35. Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do drzwi jednoskrzydłowych (3-5)  + 330 za szt.

36. Klawiatura kodowa - "zamek szyfrowy" do drzwi zewnętrznych wandaloodporny (do montażu na ścianie) bez zasilacza  + 300 za szt.

37. Czytnik zbliżeniowy do drzwi zewnętrznych (do montażu na ścianie) z dwoma kartami, bez zasilacza, kart dodatkowych i breloków  + 290 za szt.

38. Czytnik zbliżeniowy do drzwi zewnętrznych (do montażu na drzwiach) z dwoma kartami,  bez zasilacza, kart dodatkowych i breloków  + 290 za szt.

39. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

40. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

41. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA PHA 2000 nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(2)  + 1100 za kpl.

42. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA PHA 2000 nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(2)  + 1500 za kpl.

43. Rygiel centralny skrzydła biernego dla wysokości skrzydła H < 2600 [mm]  + 350 za kpl.

44. Rygiel centralny skrzydła biernego dla wysokości skrzydła H > 2600 [mm]  + 510 za kpl.

45. Zawiasy rolkowe (1 kpl = 4 szt.)  + 750 za kpl.

46. Zawiasy ukryte w profilach dla drzwi otwieranych na zewnątrz (1 kpl = 4 szt.)  + 2600 za kpl.

47. Zawiasy ukryte w profilach dla drzwi otwieranych do wewnątrz (1 kpl = 4 szt.)  + 2080 za kpl.

48. Uchwyty patrz str. C25

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opcje dodatkowe 

(1) - Nie dotyczy systemu MB86AERO.
(2) - Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm].

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. 
Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia Technicz-
nego minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).
UWAGA: Drzwi nie mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych pomimo zastosowania okuć antypanicznych.
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Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opcje dodatkowe

(1) - Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm].

Opcje dodatkowe do systemów MB70 i MB60

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

drzwi

2. Okleina drewnopodobna - patrz strona C7 wg indywidualnej kalkulacji

3. Panel wzmocniony (panel składa się z dwóch blach 3mm stalowych i styropianu)  + 210 za m2

4. Uchwyt-klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej w cenie

5. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 100 za kpl.

6. Uchwyt-klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 210 za kpl.

7. Klamka Hoppe model Tokyo  + 60 za kpl.

8. Uchwyt-klamka Hoppe model Tokyo  + 90 za kpl.

9. Klamka Hoppe model Liverpool  + 130 za kpl.

10. Uchwyt-klamka Hoppe model Liverpool  + 190 za kpl.

11. Zamek dodatkowy do zamka trzypunktowego hakowego z wkładką standard  + 120 za kpl.

12. Zamek 5 punktowy hakowy  + 110 za kpl.

13. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (w zestawie 5 kluczy + 2 klucze serwisowe)  + 100 za szt.

14. System jednego klucza dla wkładek antywłamaniowych klasy 6.2 - C  + 20 za kpl.

15. System jednego klucza dla wkładek standardowych  + 20 za kpl.

16. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi jednoskrzydłowych  + 230 za kpl.

17. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za kpl.

18. Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 40 za szt.

19. Bolec przeciwwyważeniowy  + 40 za szt.

20. Stopka podporowa  + 30 za szt.

21. Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm])  + 60 za szt.

22. Odbój  + 20 za szt.

23. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

24. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

25. 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za kpl.

26. Samozamykacz szynowy DORMA TS93 B Basic (2-5) do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny  + 570 za szt.

27. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl.

28. Samozamykacz ukryty DORMA ITS96 do drzwi jednoskrzydłowych (dotyczy systemu MB70 i MB70HI) (2-4)  + 680 za szt.

29. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

30. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 z blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

31. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z funkcją antywiatrową do drzwi jednoskrzydłowych  + 170 za szt.

32. 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za kpl.

33. Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny  + 500 za szt.

34. 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ - srebrny  + 1610 za kpl.

35. Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do drzwi jednoskrzydłowych (3-5)  + 330 za szt.

36. Klawiatura kodowa - "zamek szyfrowy" do drzwi zewnętrznych wandaloodporny (na drzwi lub ścianę) bez zasilacza  + 300 za szt.

37. Czytnik zbliżeniowy do drzwi zewnętrznych (do montażu na ścianie) z dwoma kartami, bez zasilacza, kart dodatkowych i breloków  + 290 za szt.

38. Czytnik zbliżeniowy do drzwi zewnętrznych (do montażu na drzwiach) z dwoma kartami,  bez zasilacza, kart dodatkowych i breloków  + 290 za szt.

39. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

40. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

41. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA PHA 2000 nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 1100 za kpl.

42. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA PHA 2000 nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 1500 za kpl.

43. Rygiel centralny skrzydła biernego  + 350 za kpl.

44. Okienko "apteczne" w skrzydle drzwi MB60 lub MB60E  + 570 za kpl.

45. Kratka wentylacyjna 480x80 dostępna tylko w systemie MB60 lub MB60E  + 100 za szt.

46. Zawiasy rolkowe dla systemów MB70 (1 kpl = 3szt )  + 590 za kpl.

47. Zawiasy ukryte w profilach dla drzwi otwieranych na zewnątrz w systemach MB70 (1 kpl = 3szt )  + 2030 za kpl.

48. Zawiasy ukryte w profilach dla drzwi otwieranych do wewnątrz w systemach MB70 (1 kpl = 3szt )  + 1570 za kpl.

49. Uchwyty patrz str. C25

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. 
Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia Technicz-
nego minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).
UWAGA: Drzwi nie mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych pomimo zastosowania okuć antypanicznych.
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1. Uchwyt rurowy M2 lub M6 - w kolorze stolarki obustronny  + 239 za szt.

2. Uchwyt rurowy M2 lub M6 - w kolorze stolarki jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 94 za szt.

3. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 309 za szt.

4. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 146 za szt.

5. Uchwyt rurowy M1100P - w kolorze stolarki obustronny  + 314 za szt.

6. Uchwyt Prestiż P1 (łukowy) stal nierdzewna obustronny -  długość 620 [mm]  + 879 za szt.

7. Uchwyt Prestiż P1 (łukowy) stal nierdzewna jednostronny - długość 620 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 442 za szt.

8. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 854 za szt.

9. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 426 za szt.

10. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 960 [mm]  + 1119 za szt.

11. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 572 za szt.

12. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny długi - długość 2000 [mm]  + 1344 za szt.

13. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny długi - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 686 za szt.

14. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 409 za szt.

15. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 198 za szt.

16. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 599 za szt.

17. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 296 za szt.

18. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1800 [mm]  + 799 za szt.

19. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1800 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 426 za szt.

20. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 849 za szt.

21. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 390 za szt.

22. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 1600 [mm]  + 1259 za szt.

23. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 1600 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 614 za szt.

24. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 1800 [mm]  + 1359 za szt.

25. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 1800 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 666 za szt.

26. Uchwyt Q5 40x40 stal nierdzewna obustronny długi - długość 2000 [mm]  + 1459 za szt.

27. Uchwyt Q5 40x40 stal nierdzewna jednostronny długi - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 707 za szt.

28. Uchwyt Q45R 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 609 za szt.

29. Uchwyt Q45R 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 265 za szt.

30. Uchwyt Q60 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 609 za szt.

31. Uchwyt Q60 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 265 za szt.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opcje dodatkowe

UWAGA: Drzwi z uchwytami obustronnymi wyposażone są w ślepy elektrozaczep.
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Opcje wypełnień do systemów MB60 i MB60E

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg  
EN 673

RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4//4 4//4 1,1 w cenie drzwi
6//6 6//6 1,0  + 130
33.1//4 33.1 (2B2) bezpieczna // 4 1,1  + 100
44.2// 4 44.2 (P2) bezpieczna // 4 1,1  + 140
44.4// 4 44.4 (P4) antywłamaniowa // 4 1,1  + 180
33.1//33.1 33.1 (2B2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 170
44.2 //33.1 44.2 (P2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 210
44.4//33.1 44.4 (P4) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 250
44.2 // 44.2 44.2 (P2) bezpieczna // 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 250
44.4 //44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa // 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 310
33.1 mat// 4 33.1(2B2) mat bezpieczna // 4 1,1  + 180
33.1 mat//33.1  33.1(2B2) mat bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 260
44.2 mat// 4 44.2 (P2) mat bezpieczna // 4 1,1  + 220
44.2 mat//44.2 44.2 (P2) mat bezpieczna //44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 350
44.4 mat//4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4 1,1  + 350
4 ESG//4 ESG 4 ESG bezpieczna hartowana // 4 ESG bezpieczna hartowana 1,1  + 120
6  ESG//6 ESG 6 ESG bezpieczna hartowana  // 6 ESG bezpieczna hartowana 1,1  + 180
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4 1,1  + 210
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 300
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.2 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 340
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//44.4 (P4) antywłamaniowa 1,1  + 410
6 Stopsol nieb ESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4 1,1  + 350
6 Stopsol nieb ESG//33.1 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 440
6 Stopsol nieb ESG//44.2 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 490
6 Stopsol nieb ESG//44.4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa 1,1  + 550
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4 1,1  + 280
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 370
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.2 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 420
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa 1,1  + 490
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4 1,1  + 240
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 330
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.2 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 380
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa 1,1  + 440
6 Lustro weneckie//4 6 Lustro weneckie//4 1,1  + 280
6 Lustro weneckie//33.1 6 Lustro weneckie// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 380
6 Lustro weneckie//44.2 6 Lustro weneckie// 44.2 (P2) bezpieczna 1,1  + 420
6 Lustro weneckie//44.4 6 Lustro weneckie// 44.4 (P4) antywłamaniowa 1,1  + 490
4 Chinchilla//4 4 Chinchilla//4 1,1  + 100
4 Master-carre//4 4 Master-carre//4 1,1  + 180
4 Master-ligne//4 4 Master-ligne//4 1,1  + 180
4 Master-point//4 4 Master-point//4 1,1  + 180
4 Silvit//4 4 Silvit//4 1,1  + 100
4 Dekormat//4 4 Dekormat//4 1,1  + 130
Panel 30 [mm] Panel 30 [mm]  + 50
Ciepła ramka w kolorze szarym 7040 i 7035, czarnym 9004; brązowym 8016 i 8003; białym 9016  + 17

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opcje dodatkowe
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Opcje wypełnień do systemów MB70 i MB86

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg  
EN 673

RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4//4 4//4//4 0,5 w cenie drzwi
6//6 6//6//6 0,5  + 180
33.1 //4 33.1 (2B2) bezpieczna //4//4 0,6  + 120
44.2 //4 44.2 (P2) bezpieczna //4//4 0,6  + 170
44.4 //4 44.4 (P4) antywłamaniowa //4//4 0,6  + 240
33.1 //33.1 33.1 (2B2) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,6  + 230
44.2 //33.1 44.2 (P2) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,6  + 320
44.4 //33.1 44.4 (P4) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,6  + 390
44.2 //44.2 44.2 (P2) bezpieczna //4// 44.2 (P2) bezpieczna 0,6  + 370
44.4 //44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa //4// 44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 440
33.1 mat //4 33.1(2B2) mat bezpieczna //4//4 0,7  + 80
33.1 mat//33.1  33.1(2B2) mat bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 290
44.2 mat //4 44.2 (P2) mat bezpieczna //4//4 0,7  + 200
44.2 mat //44.2  44.2 (P2) mat bezpieczna //4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 380
44.4 mat //4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4//4 0,7  + 350
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//4 0,7  + 200
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 300
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.2 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 350
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa 0,7  + 410
6 Stopsol niebESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//4 0,7  + 340
6 Stopsol niebESG//33.1  6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 440
6 Stopsol nieb ESG//44.2 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 490
6 Stopsol nieb ESG//44.4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa 0,7  + 560
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//4 0,7  + 270
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 380
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.2  6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 430
6 Stopsol  bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa 0,7  + 490
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//4 0,7  + 230
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 340
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.2 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 380
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa 0,7  + 450
6 Lustro weneckie //4 6 Lustro weneckie //4//4 0,7  + 280
6 Lustro weneckie //33.1 6 Lustro weneckie //4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 380
6 Lustro weneckie //44.2 6 Lustro weneckie //4//44.2 (P2) bezpieczna 0,7  + 430
6 Lustro weneckie//44.4 6 Lustro weneckie//4//44.4 (P4) antywłamaniowa 0,7  + 490
4 Chinchilla//4 4//4 Chinchilla//4 0,6  + 90
4 Master-carre//4 4//4 Master-carre//4 0,6  + 160
4 Master-ligne//4 4//4 Master-ligne//4 0,6  + 160
4 Master-point//4 4//4 Master-point//4 0,6  + 160
4 Silvit//4 4//4 Silvit//4 0,6  + 90
4 Dekormat//4 4//4 Dekormat//4 0,6  + 130
Panel 40 [mm] Panel 40 [mm] – 20
Ciepła ramka w kolorze szarym 7040 i 7035, czarnym 9004; brązowym 8016 i 8003; białym 9016  +  34

Drzwi aluminiowe zewnętrzne: D1PM, D2PM
Opcje dodatkowe
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(1) - Drzwi antywłamaniowe można wykonać w następujących wzorach Serii Plus Line: AW 001, 002, 006, 007, 008, 011, 016, 019, 021, 023 - 032 - wg wyceny indywidualnej.
(2) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2.
(3) - Maksymalny wymiar panela bez podziału dodatkową poprzeczką wynosi 1020 x 1020 [mm].

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC2 wg PN-EN 1627:2011 

Drzwi jednoskrzydłowe(1)

D1PM
ANTYWŁAM

• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną, (D1PM ANTYWŁAM).
• Okucia - z zamkiem trzypunktowym, wkładką antywłamaniową, klamką Hoppe model Liverpool i trzy bolce 

antywyważeniowe na skrzydło.
• Wypełnienie: szyba jednokomorowa termoizolacyjna float P4 //thermofloat 4 U=1,0 [W/m2K] oraz poprzeczka 

do wysokości 900 [mm].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe (1)

D2PM
ANTYWŁAM

• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną, (D2PM ANTYWŁAM).
• Okucia - z zamkiem trzypunktowym, wkładką antywłamaniową, klamką Hoppe model Liverpool i trzy bolce 

antywyważeniowe na skrzydło.
• Wypełnienie: szyba jednokomorowa termoizolacyjna float P4 //thermofloat 4 U=1,0 [W/m2K] oraz poprzeczka 

do wysokości 900 [mm].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Naświetla drzwiowe stałe

OPT
ANTYWŁAM

• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną (OPT ANTYWŁAM).
• Wypełnienie: szyba jednokomorowa termoizolacyjna float P4//thermofloat 4 U=1,0 [W/m2K]. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

MB60 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 970 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1m2 do 2 m2 785 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2m2 do 3m2 690 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3m2 do 4m2 650 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4m2 do 6m2 620 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 175 za mb

Opcje dodatkowe

1. Inny kolor RAL +5 % do ceny drzwi

2. Samozamykacze
wg. tabeli dopłat do systemu 

MB60 patrz str. C24

3. Panel wzmocniony (3) zamiennie w cenie za szybę

Minimalny wymiar B skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm], minimalna wysokość drzwi 2110 [mm].

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 3495 3620 3740 3865 3990
2100 3565 3690 3825 3945 4070
2200 3640 3760 3895 4030 4165
2260 3710 3845 3980 4110 4245

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

2110 5440 5565 5700 5820 5955 6080 6205 6335 6460 6595
2200 5555 5680 5810 5945 6080 6215 6335 6470 6605 6740
2260 5655 5800 5935 6070 6205 6335 6470 6605 6740 6885

UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.



C29CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

(1) - Drzwi antywłamaniowe w klasie RC3 można wykonać w następujących wzorach Serii Plus Line: 
 AW 001, 002, 006, 007, 008, 011, 016, 019, 021, 023 - 032 - wg wyceny indywidualnej.

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 

Wymiary min. i max. Smin=800 [mm], Smax=1310 [mm], Hmin= od 2050 [mm], Hmax=2470 [mm].

Drzwi jednoskrzydłowe(1)

D1PM
ANTYWŁAM

• System: Aluprof MB70, MB70HI - profil z przegrodą termiczną, (D1PM ANTYWŁAM). 
• Okucia : zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa klasy C, klam-

ka Liverpool i trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe. 
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6 [W/m2K], drzwi bez poprzeczki poziomej 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000. 
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. 

Drzwi dwuskrzydłowe(1)

D2PM
ANTYWŁAM

• System: Aluprof MB70, MB70HI - profil z przegrodą termiczną, (D2PM ANTYWŁAM). 
• Okucia: zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa klasy C, klam-

ka Liverpool i trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe na skrzydło, rygiel centralny,
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6 [W/m2K], drzwi bez poprzeczki poziomej 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000. 
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. 

Wymiary min. i max. Smin=1320 [mm], Smax=2470 [mm], Hmin= od 2050 [mm], Hmax=2470 [mm].
Minimalna szerokość skrzydła biernego (wymiar S II str. C12) wynosi 400 [mm]. 
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych bez poprzeczki wynosi 1235 [mm].
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.

OPCJE DODATKOWE patrz str. C34, C36

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

800 900 1000 1100 1200 1310

2050 4825 5030 5235 5440 5645 5895
2100 4875 5090 5295 5505 5720 5965
2200 4975 5195 5410 5625 5845 6110
2300 5120 5350 5575 5800 6040 6305
2400 5215 5450 5690 5935 6170 6450
2470 5285 5525 5770 6020 6255 6555

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

800 900 1000 1100 1200 1310

2050 5040 5245 5460 5680 5885 6140
2100 5090 5305 5525 5740 5955 6215
2200 5195 5420 5645 5875 6090 6370
2300 5360 5585 5820 6060 6295 6575
2400 5460 5700 5945 6195 6430 6730
2470 5535 5780 6030 6285 6535 6830

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2470

2050 8645 8850 9055 9260 9470 9675 9880 10085 10290 10510 10715 10860
2100 8725 8945 9150 9365 9570 9775 9995 10200 10415 10620 10840 10995
2200 8890 9120 9335 9550 9765 9985 10210 10435 10655 10870 11085 11250
2300 9120 9345 9570 9800 10035 10260 10490 10715 10940 11170 11395 11570
2400 9285 9520 9755 9995 10230 10465 10695 10940 11180 11415 11650 11825
2470 9405 9655 9890 10140 10375 10620 10870 11105 11355 11590 11835 12025

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2470

2050 8995 9200 9415 9625 9840 10055 10260 10480 10685 10900 11115 11270
2100 9075 9295 9510 9725 9940 10160 10375 10590 10815 11035 11250 11405
2200 9250 9480 9705 9930 10160 10385 10610 10840 11065 11280 11510 11685
2300 9490 9725 9965 10190 10425 10665 10900 11135 11365 11600 11835 12010
2400 9665 9910 10160 10395 10640 10880 11125 11375 11620 11860 12095 12280
2470 9810 10055 10300 10550 10795 11055 11300 11550 11795 12045 12300 12485

MB70

MB70HI

MB70

MB70HI
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Naświetla drzwiowe stałe(1)

OPT
ANTYWŁAM

• System: Aluprof MB70, MB70HI - profil z przegrodą termiczną (OPT ANTYWŁAM). 
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6. [W/m2K] 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000. 

MB70 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 1590 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 m2 do 2 m2 1380 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 m2 do 3 m2 1260 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 290 za mb

MB70HI

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 1640 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 m2 do 2 m2 1430 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 m2 do 3 m2 1290 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 300 za mb

OPCJE DODATKOWE patrz str. C34, C36

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 

(1) - Zakres wymiarowy: szerokość S = min. 300 [mm], max.1300 [mm], wysokość H= min. 300 [mm], max. 2300 [mm].  
 Drzwi z naświetlami są w osobnych ramach – możliwość skręcenia. 
(2) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2]. 

UWAGA: Poniżej przedstawiono maksymalne gabaryty pól okien stałych.
Zakres wymiarowy:
- szerokość S= min. 300, max.1300 [mm],
- wysokość H= min. 300, max. 2300 [mm],

30
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(1) - Drzwi antywłamaniowe w klasie RC3 można wykonać w następujących wzorach Serii Plus Line: 
 AW 001, 002, 006, 007, 008, 011, 016, 019, 021, 023 - 032 - wg wyceny indywidualnej.

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 

Wymiary min. i max. Smin. = 800 [mm], Smax = 1310 [mm], Hmin = od 2050 [mm], Hmax = 2470 [mm].
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.

Drzwi jednoskrzydłowe(1)

D1PM
ANTYWŁAM

• System: : Aluprof MB86ST, MB86SI+, MB86 AERO - profil z przegrodą termiczną, (D1PM ANTYWŁAM). 
• Okucia : zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa klasy C, klam-

ka Liverpool i trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe.
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6. [W/m2K], drzwi bez poprzeczki poziomej
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000 dla systemów MB86ST i MB86SI+,
• dla systemu MB86AERO kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. 

OPCJE DODATKOWE patrz str. C34, C36

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

800 900 1000 1100 1200 1310

2050 5215 5430 5645 5865 6080 6345
2100 5265 5490 5710 5925 6150 6420
2200 5380 5605 5830 6060 6295 6575
2300 5545 5770 6005 6245 6490 6780
2400 5645 5885 6130 6380 6635 6935
2470 5720 5965 6225 6470 6740 7035

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

800 900 1000 1100 1200 1310

2050 5440 5655 5885 6110 6335 6605
2100 5505 5730 5955 6180 6410 6685
2200 5625 5865 6090 6315 6565 6860
2300 5790 6040 6275 6520 6780 7070
2400 5905 6160 6410 6665 6925 7225
2470 5985 6245 6500 6760 7025 7345

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

800 900 1000 1100 1200 1310

2050 7060 7315 7595 7870 8150 8470
2100 7140 7420 7695 7975 8255 8580
2200 7325 7615 7890 8170 8460 8820
2300 7565 7850 8140 8440 8735 9085
2400 7740 8035 8335 8645 8955 9315
2470 7860 8170 8470 8780 9095 9480

MB86ST

MB86SI +

MB86AERO
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(1) - Drzwi antywłamaniowe w klasie RC3 można wykonać w następujących wzorach Serii Plus Line: 
 AW 001, 002, 006, 007, 008, 011, 016, 019, 021, 023 - 032 - wg wyceny indywidualnej.

Drzwi dwuskrzydłowe(1)

D2PM
ANTYWŁAM

• System: Aluprof MB86ST, MB86SI+, MB86 AERO - profil z przegrodą termiczną, (D2PM ANTYWŁAM). 
• Okucia : zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa klasy C, klam-

ka Liverpool i trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe na skrzydło, rygiel centralny,
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6 [W/m2K], drzwi bez poprzeczki poziomej 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000 dla systemów MB86ST i MB86SI+, 
• dla systemu MB86AERO kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. 

Wymiary min. i max. Smin. = 1320 [mm], Smax = 2470 [mm], Hmin. = od 2050 [mm], Hmax = 2470 [mm].
Minimalna szerokość skrzydła biernego (wymiar S II str. C12) wynosi 400 [mm]. 
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych bez poprzeczki wynosi 1245 [mm].
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.

OPCJE DODATKOWE patrz str. C34, C36

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2470

2050 8850 9055 9270 9480 9705 9920 10125 10345 10570 10785 11005 11170
2100 8935 9150 9365 9590 9810 10025 10250 10465 10695 10920 11135 11300
2200 9120 9345 9570 9800 10025 10250 10490 10715 10950 11180 11405 11580
2300 9355 9590 9830 10065 10300 10540 10775 11015 11250 11495 11735 11910
2400 9540 9785 10035 10280 10520 10765 11005 11260 11510 11755 12000 12185
2470 9685 9930 10180 10435 10685 10940 11190 11435 11705 11950 12210 12405

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2470

2050 11795 12065 12340 12610 12890 13145 13415 13690 13970 14235 14515 14710
2100 11940 12220 12495 12775 13040 13310 13600 13865 14155 14420 14700 14915
2200 12240 12525 12805 13095 13370 13650 13940 14215 14515 14795 15080 15300
2300 12600 12890 13175 13465 13755 14060 14340 14630 14925 15225 15535 15750
2400 12890 13185 13495 13795 14095 14380 14680 15000 15310 15595 15905 16130
2470 13115 13415 13720 14030 14330 14650 14960 15255 15575 15875 16205 16430

Wysokość drzwi 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2470

2050 9270 9490 9715 9930 10160 10375 10590 10815 11045 11270 11495 11660
2100 9365 9590 9820 10045 10270 10490 10725 10940 11190 11405 11630 11805
2200 9560 9800 10035 10270 10500 10735 10970 11200 11455 11685 11920 12105
2300 9830 10065 10300 10540 10785 11045 11280 11520 11765 12010 12270 12455
2400 10015 10260 10530 10775 11025 11270 11520 11785 12045 12290 12550 12735
2470 10170 10425 10685 10940 11190 11465 11725 11970 12240 12495 12775 12960

MB86 ST

MB86AERO

MB86SI +

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 
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Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 

Naświetla drzwiowe stałe(1)

OPT
ANTYWŁAM

• System: Aluprof MB86ST, MB86SI+, MB86AERO - profil z przegrodą termiczną. 
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4//33.1 (2B2) U=0,6 [W/m2K] 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000 dla systemów MB86ST i MB86SI+,
• dla systemu MB86 AERO kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.  

MB86ST 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 1780 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 m2 do 2 m2 1540 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 m2 do 3 m2 1350 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 320 za mb

MB86SI+

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 1830 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 m2 do 2 m2 1580 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 m2 do 3 m2 1380 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 330 za mb

MB86AERO

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 m2 do 1 m2 (2) 2010 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 m2 do 2 m2 1700 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 m2 do 3 m2 1540 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 370 za mb

OPCJE DODATKOWE patrz str. C34, C36

(1) - Zakres wymiarowy: szerokość S = min. 300 [mm], max.1300 [mm], wysokość H= min. 300 [mm], max. 2300 [mm].  
 Drzwi z naświetlami są w osobnych ramach – możliwość skręcenia. 
(2) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2]. 

UWAGA: Poniżej przedstawiono maksymalne gabaryty pól okien stałych.
Zakres wymiarowy:
- szerokość S= min. 300, max.1300 [mm],
- wysokość H= min. 300, max. 2300 [mm],
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Opcje dodatkowe do systemów MB70, MB70HI, MB 86ST, MB 86SI+, MB 86AERO 

1. Inny kolor RAL + 5% do ceny drzwi

2. Okleina drewnopodobna - patrz strona C7 wg indywidualnej kalkulacji

3. Samozamykacze szynowe i ramieniowe(1) wg. tabeli dopłat do systemu - 
MB70 patrz str. C24, MB86 patrz str. C23 

4. Zamek dodatkowy do zamka trzypunktowego z wkładką standard  + 120 za kpl.

5. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 C do zamka dodatkowego  + 100 za szt.

6. Uchwyt-klamka Hoppe model Liverpool zamiennie za klamkę

7. Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego do drzwi jednoskrzydłowych  + 220 za kpl.

8. Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego do drzwi dwuskrzydłowych  + 260 za kpl.

9. Zasilacz impulsowy LPH 18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 45 za szt.

10. Czytnik linii papilarnych jednokanałowy do montażu podtynkowego  + 2360 za szt.

11. Klawiatura jednokanałowa do montażu podtynkowego  + 1920 za szt.

12. Szyba częściowo piaskowana w cenie drzwi z wzorami patrz str. C36 

13. Poprzeczka wg tabeli okien stałych do danego systemu

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM
Opcje dodatkowe dla drzwi w klasie antywłamaniowej 
RC3 wg PN-EN 1627:2012  

(1) - W drzwiach antywłamaniowych w klasie RC3 - brak możliwości zastosowania samozamykacza ukrytego.
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Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM
Opcje dodatkowe dla drzwi w klasie antywłamaniowej 
RC3 wg PN-EN 1627:2012  

Opcje dodatkowe do systemów MB70, MB70HI, MB 86ST, MB 86SI+, MB 86AERO

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg EN 1634 PLN za m2

44.6 //4//33.1 44.6 (P5A) antywłamaniowa//4 //33.1 (2B2) bezpieczna 0,6 w cenie drzwi
44.6 //4 ESG//33.1 mat  44.6 (P5A) antywłamaniowa//4 ESG//33.1 mat (2B2) bezpieczna 0,6  + 110

44.6 // 6 Antisol szary; brąz; ziel ESG//33.1  
44.6 (P5A) antywłamaniowa// 6 Antisol szary; brązowy; zielony 
ESG//33.1 (2B2) bezpieczna

0,6  + 130

44.6 // 6 Antisol nieb ESG //33.1 
44.6 (P5A) antywłamaniowa// 6 Antisol niebieski ESG //33.1 (2B2) 
bezpieczna

0,6  + 210

44.6 // 6 Stopsol szary; brąz; ziel ESG// 33.1 
44.6 (P5A) antywłamaniowa// 6 Stopsol szary; brąz; zielony ESG// 33.1 
(2B2) bezpieczna

0,6  + 280

44.6//6 Stopsol bezb ESG// 33.1  
44.6 (P5A) antywłamaniowa// 6 Stopsol bezbarwny ESG// 33.1 (2B2) 
bezpieczna

0,6  + 240

44.6// 6 Stopsol nieb ESG//33.1 
44.6 (P5A) antywłamaniowa// 6 Stopsol niebieski ESG//33.1 (2B2) 
bezpieczna

0,6  + 400

Ciepła ramka w kolorze szarym 7040 i 7035,  
czarnym 9004; brązowym 8016 i 8003; białym 9016  + 34

Panel wzmocniony 45 mm Panel wzmocniony 45 mm – 180
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Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System: Aluprof MB70, MB70HI, MB86ST, MB86SI+, MB 86AERO - profil z przegrodą termiczną, (D1PM). 
• Okucia: zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa klasy C, klamka Liverpool w kolorze stali nierdzewnej i trzy 

bolce antywyważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe.
• Wypełnienie: szyba dwukomorowa 44.6 (P5A)//4piasek//33.1 (2B2) U=0,6 [W/m2K] 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000 dla 

systemów MB86ST i MB86SI+,
• dla systemu MB 86 AERO kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Symbol drzwi A1 A2 A3 A4 A5

Cena dla systemu
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MB70 7605

MB70 HI 7880

MB86 ST 8100

MB86 SI+ 8405

MB86 AERO 10530

Widok prezentuje drzwi od zewnątrz. 
Istnieje możliwość wykonania innego wzoru na indywidualne zamówienie.
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 lub RC3 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem.

Drzwi aluminiowe: D1PM ANTYWŁAM, D2PM ANTYWŁAM 
Wykonanie w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-EN 1627:2012 

Wzory drzwi wypełnionych szybą antywłamaniową częściowo piaskowaną dla wymiarów do 
1310 x 2470 [mm]:
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny

Informacje szczegółowe
• Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe (Aluprof MB 45) jedno lub 

dwuskrzydłowe bez przegrody termicznej: rama skrzydła i ościeżnicy wyko-
nana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody 
termicznej o głębokości 45 [mm]. Skrzydło drzwiowe może być wypełnione 
szybą pojedynczą, zespoloną lub panelem z blach stalowych ocynkowanych 
ocieplonym izolacją 20 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowa-
ne są proszkowo. Drzwi posiadają uszczelki przylgowe na całym obwodzie 
skrzydła i ościeżnicy. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek 
i listew przyszybowych. Drzwi aluminiowe wewnętrzne mogą być wykonane 
w wersji dymoszczelnej (S). Drzwi w systemie MB-45D wyposażone w okucie 
antypaniczne mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych.

• Drzwi aluminiowe przesuwane ręcznie jedno lub dwuskrzydłowe bez prze-
grody termicznej (Aluprof). Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształ-
towników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębo-
kości 45 [mm]. Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą pojedynczą, 
zespoloną lub panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym izolacją 
20 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. 
Drzwi posiadają uszczelnienie szczotkowe na całym obwodzie. Wypełnienie 
zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych.

• Drzwi aluminiowe przesuwane automatycznie jedno lub dwuskrzydłowe bez 
przegrody termicznej (Aluprof). Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest 
z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej 
o głębokości 45 [mm]. Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą po-
jedynczą bezpieczną, zespoloną, obustronnie bezpieczną. Rama skrzydła 
i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Drzwi posiadają uszczel-
nienie szczotkowe na całym obwodzie. Wypełnienie zamontowane jest za 
pomocą uszczelek i listew przyszybowych. Drzwi wyposażone są w automat 
do drzwi przesuwnych firmy Dorma.

Przykładowe przekroje drzwi przymykowych

Rys. 1. Drzwi aluminiowe bez przegrody 
termicznej, system MB45 (bez progu).

Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
bez przegrody termicznej, bez progu, system 
MB45.

Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych bez przegrody termicznej, system MB45.

Rys. 4. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe bez przegrody termicznej, 
system MB45 (bez progu).

Rys. 5. Przekrój pionowy 
drzwi dwuskrzydłowych 
aluminiowych bez 
przegrody termicznej, bez 
progu, system MB45.

Rys. 6. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych bez przegrody termicznej, 
system MB45.

Rys. 7. Drzwi aluminiowe bez przegrody 
termicznej, system MB45 (z progiem).

Rys. 8. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych 
bez przegrody termicznej, z progiem, system 
MB45.

Rys. 9. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych bez przegrody termicznej, system MB45.
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Przykładowe przekroje drzwi dymoszczelnych

Rys. 10. Drzwi aluminiowe bez przegrody 
termicznej, system MB45D (dymoszczelne).

Rys. 11. Przekrój pionowy drzwi aluminio-
wych bez przegrody termicznej, dymoszczel-
nych, system MB45D.

Rys. 12. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych bez przegrody termicznej, dymoszczelnych, 
system MB45D.

Przykładowe przekroje drzwi przesuwanych ręcznie

Rys. 13. Drzwi aluminiowe przesuwane ręcznie - naścienne.

uchwyt

Rys. 14. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwanych  
ręcznie - naścienne (drzwi zamknięte).

Rys. 15. Przekrój pionowy 
drzwi aluminiowych 
przesuwanych ręcznie - 
naścienne.

Sj (światło przejścia) = szerokość zewnętrzna - 165 [mm]
Rys. 16.  Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwanych ręcznie - naścienne (drzwi 

otwarte).

Rys. 17. Drzwi aluminiowe przesuwane ręcznie - naścienne.

1

2
45

1  - uchwyt  2  - szerokość ścianki
Rys. 18. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwanych ręcznie 
(drzwi zamknięte).

Rys. 19. Przekrój 
pionowy drzwi alumi-
niowych przesuwanych 
ręcznie.

Sj (światło przejścia) = 1/2 szerokości ścianki - 165 [mm]
Rys. 20. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwanych ręcznie (drzwi otwarte).

Przekroje drzwi przesuwanych automatycznie

Rys. 21. Drzwi aluminiowe przesuwane automatycznie.

Sj=Sd–309

Sd

min. 200
min. 200

25 25

SzDP>Sd/2+76 SzDP>Sd/2+76

16

Rys. 22. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych dwuskrzydłowych z doświetlami 
bocznymi - drzwi w pozycji otwartej.

SdSzDP>Sd/2+76 SzDP>Sd/2+76

Rys. 23. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych dwuskrzydłowych - drzwi w pozycji 
zamkniętej.

Sd
So = Sd+20 mm

Sj = Sd–243 mm

25

Emin = Sd–14 mm

min. 200

Rys. 24. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych jednoskrzydłowych - drzwi w pozy-
cji otwartej.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Sd

So = Sd+20 mm

Emin = Sd–14 mm

Rys. 25. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych jednoskrzydłowych - drzwi w pozy-
cji zamkniętej.

Sd=2000

Sj=Sd–242

Emin = Sd/2+88 Emin = Sd/2+32

200

Rys. 26. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych dwuskrzydłowych - drzwi w pozycji 
otwartej.

Sd=2000

Emin = Sd/2+88 Emin = Sd/2+32

Rys. 27. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przesuwnych dwuskrzydłowych - drzwi w pozycji 

zamkniętej.

Wypełnienie
Drzwi aluminiowe wewnętrzne można wypełnić szybą pojedynczą lub zespoloną 
wg wykazu - patrz str. D22. Drzwi mogą być również wypełnione panelem stalo-
wym o grubości 22 [mm] składającym się z blach stalowych ocynkowanych, poma-
lowanych farbą proszkową, ocieplonych izolacją 20 [mm].

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki aluminiowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D1“ - drzwi jednoskrzydłowe,
 - “D2“ - drzwi dwuskrzydłowe,
• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj profili: 
 - “B“ - profile jednokomorowe bez przegrody termicznej,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania: 
 - “M“ - przymykowe,
 - “R“ - przesuwane ręcznie, 
 - “A“ - przesuwane automatycznie,

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi:
DBM - drzwi (D) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), przymykowe (M), 
DBR   - drzwi (D) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), przesuwane ręcznie 

(R), 
DBA  - drzwi (D) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), przesuwane automa-

tycznie (A),

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy 
skrzydła czynnego), ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie 
budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym 
pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi niespełniające powyż-
szych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Rodzaj drzwi

Wymiary drzwi 
w zależności od otworu 

montażowego(1)
Światło przejścia(2)

Sd Hd Sj Hj
Jednoskrzy-
dłowe

MB45 So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] Sd - 178 [mm] Hd - 78 [mm]

Dwuskrzydłowe MB45 So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] S I - 135 [mm] Hd - 78 [mm]

Sd - szerokość drzwi,
So - szerokość otworu,
Sj - szerokość światła przejścia,
S I - szerokość skrzydła czynnego  
  (patrz str. D10, Rys. 46),

Hd - wysokość drzwi,
Ho -  wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

Określenie kierunku otwierania drzwi przymykowych

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 28. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 29. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 30. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 31. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Określenie kierunku otwierania drzwi przesuwanych

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 32. P - przesuwane prawe (P). Rys. 33. L - przesuwane lewe (L).

Kolory
W drzwiach aluminiowych wewnętrznych proszkowo malowane są rama 
skrzydła, ościeżnica, zawiasy oraz ewentualny panel. 
Drzwi w wykonaniu specjalnym mogą być pomalowane w dwunastu kolorach 
standardowych: RAL 9016 (biały), RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 
(brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy czekoladowy), RAL 8016 (brązowy 
mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 7040 (szary okienny), RAL 7035 
(szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 
5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czerwony ognisty).

Inny kolor
Drzwi aluminiowe mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym). 
Istnieje możliwość okleinowania folią drewnopodobną w kolorze złotego dębu 
(zawiasy malowane są proszkowo w kolorze RAL 8003), mahoń (zawiasy 
RAL 8017), orzech (zawiasy RAL 8011), ciemny dąb (zawiasy RAL 8017), 
dąb bagienny (zawiasy RAL 8019), letnia wiśnia (zawiasy RAL 8002), macore 
(zawiasy RAL 8002), oregon (zawiasy RAL 8001), siena noce (zawiasy RAL 
8028), siena rosso (zawiasy RAL 8011), winchester (zawiasy RAL 8001), sapeli 
(zawiasy RAL 8017), siena PL (zawiasy RAL 8024), dark green (zawiasy RAL 
6009), cream white (zawiasy RAL 9001), anthracite grey (zawiasy RAL 7016), 
silbergrau (zawiasy RAL 7040), metbrush silver (zawiasy RAL 9006), anteak 
(zawias RAL 1019). Przy drzwiach malowanych proszkowo na kolor antracyt, 
może wystąpić różnica odcieni pomiędzy profilami a panelem.
Drzwi aluminiowe można też malować proszkowo w kolorach strukturalnych lub 
Decor. Decor to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer 
fotoczułych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliestrowej 
farby proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem 
dekoracyjną powłokę imitującą drewno czy marmur.

(1) -  Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu. 
(2) - Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi z progiem i zawiasami na-

wierzchniowymi.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe przymykowe wyposażone są standardowo w jeden zamek 
z wkładką z trzema kluczami oraz klamkę Jupiter (Rys. 34) wykonaną ze stopu 
ZnAl i pokrytej powłoką galwaniczną w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja 
stali nierdzewnej). W drzwiach przeszklonych szybą pojedynczą zamontowane 
są dwa zawiasy dwuskrzydełkowe. Przy szkleniu szybą zespoloną bądź 
wypełnieniem panelem zamontowane są trzy zawiasy dwuskrzydełkowe, 
a w uzasadnionych przypadkach w cztery zawiasy dwuskrzydełkowe lub trzy 
zawiasy trzyskrzydełkowe. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami oraz uchwyt wg wzorów Rys. 

35 - Rys. 36,
• dodatkowy zamek z wkładką z trzema kluczami, 
• klamki wg wzorów Rys. 37,
• wkładki antywłamaniowe klasy C w miejsce zwykłych,
• zaczep elektromagnetyczny,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi 

(standardowo montowane są 2 szt. przy górnym i dolnym zawiasie),
• zasuwnicę trzypunktową siekierową z wkładką antywłamaniową,
• samozamykacz DORMA GROOM 200 lub GEZE TS2000 (z ramieniem)(1),
• samozamykacz DORMA GROOM200 lub GEZE TS2000 (ramię z blokadą 

położenia)(1),
• okucie antypaniczne,
• system kontroli dostępu.
Drzwi aluminiowe przesuwane ręcznie wyposażone są standardowo w jeden 
zamek hakowy z wkładką z trzema kluczami oraz uchwyt. 

Rys. 34. Wzór klamki i uchwytu Jupiter.

Dodatkowy zamek
Drzwi można wyposażyć w dodatkowy zamek zwykły z wkładką i trzema 
kluczami.

Wkładka antywłamaniowa
Zamiana wkładki zwykłej na antywłamaniową w klasie zabezpieczenia 6.2 wg 
PN-EN 1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005. 
Wkładka wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dodatkowy klucz serwisowy.

Zasuwnica siekierowa 3-punktowa
Drzwi można wyposażyć w zasuwnicę siekierową 3-punktową z wkładką 
antywłamaniową klasy C. Dodatkowo może ona być wyposażona w drugi 
zamek lub zaczep elektromagnetyczny.

Bolec przeciwwyważeniowy
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi. Zazwyczaj do drzwi 
montowane są 2 bolce na skrzydło.

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz. Standardowo 
montowany jest od wewnątrz. Samozamykacz w standardzie jest w kolorze 
srebrnym.

Otwory wentylacyjne
Drzwi wykonane z profili bez przegrody termicznej (dotyczy drzwi bez progu) 
można wyposażyć w otwory wentylacyjne. 

Rodzaje uchwytów i klamek
Standardowym uchwytem rurowym jest uchwyt M2. Istnieje możliwość zastoso-
wania uchwytów w kolorze stolarki (malowanych proszkowo) lub ze stali nie-
rdzewnej. Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich: 
Hd>Huchwytu+230 [mm]
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w klamki Hoppe model Tokyo, Liverpool 
lub Hoppe model Denver wykonanej ze stali nierdzewnej. Klamki Hoppe model 
Tokyo i Liverpool wykonane są z aluminium i anodowane na kolor srebrny, stare-
go złota lub tytanu.

Uchwyty rurowe

Uchwyty Prestiż

62
0

P1 P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

P45 krótki P45 wydłużony P45 długi

Rys. 35. Wzory uchwytów rurowych.

Uchwyty Q
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]

Q5 40x20 Q5 40x20 wydłużony

(1) - Samozamykacz standardowo montowany jest od wewnątrz.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Q5 40x40 Q5 40x40 wydłużony Q5 40x40 długi

Q45R 40x20 lub 40x40 Q60 40x20 lub 40x40

Rys. 36. Wzory uchwytów Q.

Klamka i uchwyt Hoppe model Denver

Klamka i uchwyt Hoppe model Tokyo

kolor stare złoto  kolor tytan kolor srebrny  uchwyt stały

Klamka i uchwyt Hoppe model Liverpool

kolor stare złoto  kolor tytan kolor srebrny  uchwyt stały

Rys. 37. Wzory klamek Hoppe.

System kontroli dostępu
Drzwi aluminiowe z systemem kontroli dostępu wyposażone są w zaczep 
elektromagnetyczny, zamek zapadkowo-zasuwkowy oraz elementy sterujące: 
klawiaturę kodową „zamek szyfrowy” lub czytniki kart zbliżeniowych lub 
breloków.

klawiatura kodowa czytnik zbliżeniowy (do montażu na drzwiach)

brelok zbliżeniowy karta zbliżeniowa

Rys. 38. Wzory systemu kontroli dostępu.

Rys. 39. Stopka podporowa Rys. 40. Stoper drzwiowy

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otworów 
w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu 
pośredniego). Okna dostarczane są w jednej części. W przypadku dużych 
witryn stolarka jest dzielona do celów transportowych.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Wymagania montażowe - drzwi przymykowe MB45

wewnątrz

zewnątrz

odbojnik

Rys. 41. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi MB45.

Rys. 42. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi MB45.

odbojnik

Rys. 43. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe MB45.

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi wewnętrznych  

Sj = Sd - 178 [mm] - profil MB45,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sd I = S I - 120 [mm] - profil MB45,
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sd II = Sd - 223 [mm] - profil MB45,
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi  

Hj = Hd - 78 [mm] - profil MB45,
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sd I - 20 [mm].

Wymagania montażowe dla drzwi przesuwanych 
automatycznie

wewnątrz

zewnątrz

Rys. 44. Montaż w otworze - przekrój poziomy.

A

Rys. 45. Montaż w otworze - przekrój pionowy.

So - szerokość otworu, 
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi, 
W - wymagana przestrzeń boczna,
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Rys. 46. Podział szerokości drzwi na skrzydło czynne (S I) i bierne (S II).

Montaż w otworze
Jednoskrzydłowe Dwuskrzydłowe

Emin Sd - 75 [mm] S I - 25 [mm]
Sd So - 20 [mm] So - 20 [mm]
Hd Ho - 10 [mm] Ho - 10 [mm]

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego (wymiar S II Rys. 46) wynosi 400 [mm].

Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych 
wymaganiach (budynki użyteczności publicznej) producent 
zaleca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. 
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem 
wskutek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie 
odbojnika. (Sposób montażu odbojnika wg Rys. 41).

Drzwi dymoszczelne MB-45D - sugerowane ilości 
zawiasów

Rys. 47. Sugerowane ilości zawiasów w drzwiach aluminiowych wewnętrznych dymoszczelnych.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne mogą być wykonane w wersji dymoszczelnej. Zazwy-
czaj montuje się wtedy cztery zawiasy 2-skrzydełkowe. 
Drzwi w systemie MB-45D wyposażone w 3 zawiasy 3-skrzydełkowe mogą być stoso-
wane na drogach ewakuacyjnych.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
D1BM, D2BM, D1BR, D2BR, D1BA, D2BA
Opis techniczny
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne: D1BM, D2BM
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1BM

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2BM

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, 

RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. 
Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych wynosi 1270 [mm].

Naświetla drzwiowe stałe

OBT

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą jednokomorową termoizolacyjną thermofloat 4/16/float 4 U=1,0 [W/m2K] lub 

pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, 

RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz Aprobaty Technicznej ITB AT-15-1576/2009 do wykonywania wypełnień przezroczystych skrzydeł drzwiowych 
powinny być stosowane szyby bezpieczne pojedyncze lub szyby bezpieczne zespolone. 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 535 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 400 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 330 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 300 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 270 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 125 mb

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2. Maksymalne wymiary przeszkleń
 stałych: szerokość 3000 mm, wysokość 3000 mm przy rozstawie podziałów max. 1400 mm. OPCJE DODATKOWE patrz str. D14

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1330

2000 1570 1630 1680 1745 1805 1825
2100 1600 1660 1725 1785 1845 1855
2200 1640 1700 1765 1825 1885 1900
2300 1670 1735 1795 1855 1920 1940
2400 1700 1765 1835 1900 1960 1980
2470 1725 1795 1855 1920 1990 2010

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2230

2000 2680 2740 2795 2835 2875 2930 2980 3040 3105 3115
2100 2730 2795 2855 2885 2940 2990 3040 3105 3165 3185
2200 2785 2845 2905 2950 3000 3050 3105 3165 3235 3245
2300 2835 2895 2960 3000 3050 3115 3165 3225 3300 3320
2400 2885 2960 3020 3060 3115 3165 3225 3300 3360 3380
2470 2930 2990 3050 3105 3155 3215 3280 3340 3400 3420
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne: dymoszczelne
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1BM
uszczelka 
opadająca

• System Aluprof MB45D - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Wala, samozamykaczem GROOM 200 z ramieniem, uszczelką 

opadającą.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2)) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2BM
uszczelka 
opadająca

• System Aluprof MB45D - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Wala, samozamykaczem GROOM 200 z ramieniem na skrzydle 

czynnym, uszczelką opadającą.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 420 [mm].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz Aprobaty Technicznej ITB AT-15-1576/2009 do wykonywania wypełnień przezroczystych skrzydeł drzwiowych 
powinny być stosowane szyby bezpieczne pojedyncze lub szyby bezpieczne zespolone. 

OPCJE DODATKOWE patrz str. D16

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1350

1800 1860 1920 1980 2020 2095 2145
1900 1890 1950 2020 2055 2135 2175
2000 1930 1990 2055 2095 2175 2215
2100 1960 2020 2095 2135 2205 2255
2200 1990 2065 2125 2165 2245 2295
2300 2030 2095 2165 2205 2285 2340
2400 2065 2135 2195 2245 2330 2380
2455 2085 2145 2215 2265 2350 2400

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2230

1800 3075 3115 3145 3185 3265 3305 3390 3430 3460 3480
1900 3125 3175 3205 3245 3330 3370 3450 3500 3530 3540
2000 3175 3225 3255 3305 3390 3430 3510 3560 3595 3605
2100 3235 3275 3315 3360 3440 3490 3570 3625 3655 3675
2200 3285 3340 3370 3420 3500 3550 3635 3685 3725 3735
2300 3350 3390 3430 3480 3560 3615 3695 3745 3785 3795
2400 3400 3450 3480 3540 3625 3675 3755 3805 3850 3870
2455 3430 3480 3510 3570 3655 3705 3795 3850 3890 3900
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne: dymoszczelne
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1BM
uszczelka 
wargowa 
i niski próg

• System Aluprof MB45D - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Wala, samozamykaczem GROOM 200 z ramieniem, uszczelką wargową 

i niskim progiem.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2)) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2BM
uszczelka 
wargowa 
i niski próg

• System Aluprof MB45D - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem i klamką Wala, samozamykaczem GROOM 200 z ramieniem na skrzydle czynnym, 

uszczelką wargową i niskim progiem.
• Wypełnienie: szklone szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2)) oraz jedną poprzeczką poziomą.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Dla drzwi z okuciem antypanicznym minimal-
ny wymiar skrzydła biernego S II wynosi 520 [mm].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz Aprobaty Technicznej ITB AT-15-1576/2009 do wykonywania wypełnień przezroczystych skrzydeł drzwiowych 
powinny być stosowane szyby bezpieczne pojedyncze lub szyby bezpieczne zespolone. 

OPCJE DODATKOWE patrz str. D16

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1350

1800 1665 1705 1755 1800 1850 1870
1900 1695 1745 1785 1840 1890 1910
2000 1725 1775 1830 1880 1920 1950
2100 1755 1810 1860 1910 1960 1980
2200 1800 1850 1900 1950 2000 2030
2300 1830 1880 1930 1990 2040 2065
2400 1860 1920 1970 2020 2075 2105
2455 1880 1940 1990 2040 2095 2125

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2230

1800 2625 2675 2715 2765 2805 2860 2910 2950 3000 3020
1900 2675 2725 2775 2820 2870 2920 2960 3010 3060 3095
2000 2725 2775 2830 2880 2930 2970 3020 3075 3125 3155
2100 2785 2840 2880 2930 2980 3030 3085 3135 3185 3215
2200 2840 2890 2940 2990 3040 3095 3145 3195 3255 3285
2300 2890 2940 3000 3050 3105 3155 3205 3255 3315 3350
2400 2940 3000 3050 3105 3165 3215 3265 3315 3380 3410
2455 2970 3030 3085 3135 3195 3245 3295 3360 3410 3450
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne: D1BM, D2BM
Opcje dodatkowe 

Opcje dodatkowe do systemu MB45

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

drzwi

2. Wzmocnienie panela (panel składa się z dwóch blach 3mm stalowych i styropianu)  + 210 za m2.

3. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 90 za kpl.

4. Uchwyt-klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 200 za kpl.

5. Klamka Hoppe model Tokyo  + 40 za kpl.

6. Uchwyt-klamka Hoppe model Tokyo  + 70 za kpl.

7. Klamka Hoppe model Liverpool  + 100 za kpl.

8. Uchwyt-klamka Hoppe model Liverpool  + 170 za kpl.

9. Zamek dodatkowy z wkładką z trzema kluczami  + 100 za kpl.

10. Zamek 3 punktowy (zasuwnica siekierowa) z wkładką antywłamaniową klasy 6.2 - C  + 440 za kpl.

11. Zamek dodatkowy do zasuwnicy siekierowej z wkładką standard  + 120 za kpl.

12. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (w zestawie 5 kluczy + klucz serwisowy)  + 110 za szt.

13. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C w systemie jednego klucza  + 20 za szt.

14. Wkładka standardowa w systemie jednego klucza  + 20 za szt.

15. Zaczep elektromagnetyczny standardowy do drzwi jednoskrzydłowych  + 180 za szt.

16. Zaczep elektromagnetyczny standardowy do drzwi dwuskrzydłowych  + 220 za szt.

17. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi jednoskrzydłowych  + 230 za szt.

18. Zaczep elekromagnetyczny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za szt.

19. Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 40 za szt.

20. Bolec przeciwwyważeniowy  + 40 za szt.

21. Stopka podporowa  + 30 za szt.

22. Stoper drzwiowy (maksymalny dopuszczalny skok stopki to 20 [mm])  + 60 za szt.

23. Odbój  + 20 za szt.

24. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

25. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

26. 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za szt.

27. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

28. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 z blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

29. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z funkcją antywiatrową do drzwi jednoskrzydłowych  + 170 za szt.

30. 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za szt.

31. Klawiatura kodowa - "zamek szyfrowy" do drzwi wewnętrznych bez zasilacza  + 260 za szt.

32. Czytnik zbliżeniowy do drzwi wewnętrznych (do montażu na drzwiach)  bez zasilacza, kart i breloków  + 290 za szt.

33. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

34. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

35. Okucie 1 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 700 za szt.

36. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 1100 za szt.

37. Okucie 1 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 1400 za szt.

38. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 1680 za szt.

39. Otwory wentylacyjne (dotyczy drzwi bez progu - Rys. 5)  + 100 za kpl.

40. Dodatkowy zawias nawierzchniowy  + 60 za szt.

41. Uchwyty patrz str. D15

(1) - Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm].

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producentów 
samozamykaczy. 

Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia Technicznego 
minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).
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1. Uchwyt rurowy M2 lub M6 - w kolorze stolarki obustronny  + 239 za szt.

2. Uchwyt rurowy M2 lub M6 - w kolorze stolarki jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 90 za szt.

3. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 309 za szt.

4. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 150 za szt.

5. Uchwyt rurowy M1100P - w kolorze stolarki obustronny  + 314 za szt.

6. Uchwyt Prestiż P1 (łukowy) stal nierdzewna obustronny -  długość 620 [mm]  + 909 za szt.

7. Uchwyt Prestiż P1 (łukowy) stal nierdzewna jednostronny - długość 620 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 440 za szt.

8. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 854 za szt.

9. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 430 za szt.

10. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 960 [mm]  + 1119 za szt.

11. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 570 za szt.

12. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny długi - długość 2000 [mm]  + 1344 za szt.

13. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny długi - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 690 za szt.

14. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 409 za szt.

15. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 200 za szt.

16. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 599 za szt.

17. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 300 za szt.

18. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1800 [mm]  + 799 za szt.

19. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1800 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 430 za szt.

20. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 849 za szt.

21. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 390 za szt.

22. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 1600 [mm]  + 1259 za szt.

23. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 1600 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 610 za szt.

24. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 1800 [mm]  + 1359 za szt.

25. Uchwyt Q5 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 1800 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 670 za szt.

26. Uchwyt Q5 40x40 stal nierdzewna obustronny długi - długość 2000 [mm]  + 1459 za szt.

27. Uchwyt Q5 40x40 stal nierdzewna jednostronny długi - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 710 za szt.

28. Uchwyt Q45R 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 609 za szt.

29. Uchwyt Q45R 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 270 za szt.

30. Uchwyt Q60 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 609 za szt.

31. Uchwyt Q60 40x20 lub 40x40 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 270 za szt.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne: D1BM, D2BM
Opcje dodatkowe

UWAGA: Drzwi z uchwytami obustronnymi wyposażone są w ślepy elektrozaczep.
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne: dymoszczelne
Opcje dodatkowe 

Opcje dodatkowe do drzwi dymoszczelnych

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

drzwi

2. Panel (panel składa się z dwóch blach stalowych 0,8mm i 1x GKF 15 [mm])  + 250 za m2.

3. Zamek dodatkowy z wkładką z trzema kluczami  + 100 za kpl.

4. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (w zestawie 5 kluczy + klucz serwisowy)  + 110 za kpl.

5. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C w systemie jednego klucza  + 20 za kpl.

6. Wkładka standardowa w systemie jednego klucza  + 20 za kpl.

7. Bolec przeciwwyważeniowy  + 40 za szt.

8. Odbój  + 20 za szt.

9. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

10. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

11. Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za szt.

12. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi jednoskrzydłowych - srebrny, biały lub brązowy  + 170 za szt.

13. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 z blokadą położenia do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

14. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z funkcją antywiatrową do drzwi jednoskrzydłowych  + 170 za szt.

15. Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 500 za szt.

16. Okucie 1 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 700 za szt.

17. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 1760 za szt.

18. Okucie 1 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 1400 za szt.

19. Okucie 3 - pkt. antypaniczne DORMA  PHA 2000  nawierzchniowe do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 1970 za szt.

20. Dodatkowy zawias nawierzchniowy  + 60 za szt.

(1) - Okucia ewakuacyjne wg EN 1125.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producentów 
samozamykaczy. 
Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia Technicznego 
minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).
Dla drzwi z okuciem antypanicznym minimalny wymiar skrzydła biernego S II wynosi 520 [mm].
Dla drzwi MB45D maksymalna wysokość drzwi to 2320 [mm].
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne przesuwane: 
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1BR

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem hakowym i uchwytem, drzwi przesuwane ręcznie.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą pojedynczą 33.1 (2B2) bezpieczna, bez przewiązki poziomej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Akcesoria standardowe - szyna prowadząca z listwą maskującą oraz 2 kpl. wózków na jedno skrzydło.

Drzwi dwuskrzydłowe

D2BR

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Okucia - z jednym zamkiem hakowym i uchwytem, drzwi przesuwane ręcznie.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą pojedynczą 33.1 (2B2) bezpieczną, bez przewiązki poziomej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Akcesoria standardowe - szyna prowadząca z listwą maskującą oraz 2 kpl. wózków na jedno skrzydło.

Kalkulacja na drzwi spoza typoszeregu sporządzana jest indywidualnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz Aprobaty Technicznej ITB AT-15-1576/2009 do wykonywania wypełnień przezroczystych skrzydeł drzwiowych 
powinny być stosowane szyby bezpieczne pojedyncze lub szyby bezpieczne zespolone. 

Wysokość drzwi (H)  
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200

2000 2165 2245 2320 2400
2100 2215 2285 2370 2450
2200 2255 2340 2420 2500
2300 2310 2390 2470 2550
2400 2360 2440 2520 2605

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2370

2000 3040 3125 3195 3275 3360 3430 3510 3595 3665 3745 3795
2100 3105 3185 3265 3350 3420 3500 3585 3665 3745 3815 3880
2200 3175 3255 3340 3420 3500 3570 3655 3735 3815 3900 3960
2300 3235 3315 3400 3480 3560 3645 3725 3805 3900 3980 4030
2400 3305 3390 3470 3550 3635 3715 3795 3890 3970 4050 4115

Opcje dodatkowe 
1. Inny kolor RAL +5 % do ceny drzwi
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Drzwi aluminiowe wewnętrzne przesuwane: 
Wykonanie specjalne

Kalkulacja na drzwi spoza typoszeregu sporządzana jest indywidualnie.

Opcje dodatkowe 

1. Inny kolor RAL  + 5 %
do ceny 

drzwi

2. Zewnętrzny wyłącznik kluczykowy (KT-3) do drzwi automatycznych  + 161 za kpl.

3. Przycisk łokciowy średni natynkowy lub podtynkowy do drzwi automatycznych (zamiast radarów) zamiennie w cenie

4. Fotobariery(1)  + 2340 za kpl.

5. Elektroniczny zamek szyfrowy do drzwi wewnętrznych  + 260 za kpl.

6. Czytnik zbliżeniowy do drzwi wewnętrznych (do montażu na drzwiach) bez zasilacza, kart i breloków  + 290 za kpl.

7. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

8. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 10 za szt.

Drzwi jednoskrzydłowe

D1BA

• System profili: skrzydła drzwiowe z profili jednokomorowych bez przegrody termicznej.
• Okucia - automat do drzwi przesuwanych Dorma.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą jednokomorową termoizolacyjną 33.1 (2B2) bezpieczną / 12 / 33.1 

(2B2) bezpieczną lub pojedynczą 33.1 (2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Szyba pojedyncza 33.1 (2B2) bezpieczna
Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200

2000 11325 11405 11475 11560
2100 11365 11445 11530 11610
2200 11415 11500 11580 11660
2300 11465 11550 11630 11710
2400 11510 11600 11680 11765

Szyba zespolona 33.1 (2B2) bezpieczna
Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200

2000 11550 11660 11775 11885
2100 11610 11720 11835 11945
2200 11680 11795 11905 12020
2300 11745 11855 11965 12080
2400 11805 11915 12040 12150

Drzwi dwuskrzydłowe

D2BA

Szyba pojedyncza 33.1 (2B2) bezpieczna
Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2370

2000 12730 12805 12885 12955 13040 13110 13190 13275 13345 13425 13475
2100 12795 12875 12945 13030 13110 13180 13260 13345 13415 13495 13550
2200 12855 12935 13020 13100 13180 13250 13335 13415 13495 13580 13630
2300 12925 13005 13080 13160 13240 13325 13405 13485 13570 13650 13700
2400 12985 13070 13150 13230 13315 13395 13475 13560 13640 13720 13785

Szyba zespolona 33.1 (2B2) bezpieczna
Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2370

2000 12955 13040 13110 13190 13275 13355 13425 13505 13590 13670 13720
2100 13030 13100 13180 13260 13345 13425 13505 13590 13660 13740 13805
2200 13090 13170 13250 13335 13415 13495 13580 13660 13740 13825 13885
2300 13160 13240 13325 13405 13485 13570 13650 13730 13825 13905 13955
2400 13220 13305 13395 13475 13560 13640 13720 13815 13895 13975 14040

(1) - Fotobariery są wymagane aby spełnić wymagania normy PN-EN 16005
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Okna aluminiowe wewnętrzne: OBT, OBO, OBP, WB, 
Opis techniczny 

Informacje szczegółowe
• Okna aluminiowe bez przegrody termicznej (Aluprof MB45). Rama skrzydła 

i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych 
bez przegrody termicznej o głębokości 45 [mm] (skrzydło 53 [mm]). Okna 
mogą być wykonane jako stałe lub otwierane. Okna stałe lub skrzydło 
okien otwieranych może być wypełnione szybą pojedynczą, zespoloną lub 
panelem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacją 20 [mm]. 
Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Połączenie 
ościeżnicy okna otwieranego ze skrzydłem uszczelnione jest na całym 
obwodzie (uszczelka przymykowa + uszczelka centralna). Wypełnienie 
zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. Okucie okien 
otwieranych Roto rozwierane, uchylne lub uchylno-rozwierane.

• Okna aluminiowe bez przegrody termicznej (Aluprof MB23P). Rama skrzydła 
i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych 
bez przegrody termicznej o głębokości 53 [mm] (ościeżnica), lub 45 [mm] 
(ościeżnica), 23 [mm] (skrzydło). Okna mogą być wykonane jako przesuwane 
w poziomie. Skrzydło okien przesuwanych może być wypełnione szybą 
pojedynczą o grubości od 4 do 8 [mm] lub szkłem bezpiecznym klejonym 
o grubości 6,4 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica malowane są proszkowo. 
Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych.  
W systemie MB23P montowane są okucia renomowanych firm, wyposażone 
w wózki jezdne, pozwalające na przesuwanie w zamkniętej ramie aluminiowej 
z przetłoczonymi szynami jezdnymi.

Przekroje / przykłady

Rys. 48. Okno aluminiowe bez przegrody termicznej UR + fix,  
system MB45.

Rys. 49. Przekrój poziomy okna aluminiowego bez przegrody  
termicznej UR + fix, system MB45.

Rys. 50. Przekrój 
pionowy okna aluminio-
wego bez przegrody 
termicznej, system 
MB45.

Rys. 51. Okno aluminiowe bez przegrody termicznej 
przesuwane, system MB23P.

Rys. 52. Przekrój pionowy okna 
aluminiowego bez przegrody 
termicznej, system MB23P.

Rys. 53. Przekrój poziomy okna aluminiowego bez przegrody termicznej przesuwane,  
system MB23P.

Wypełnienie okien bez przegrody termicznej
• Szyba pojedyncza lub zespolona jednokomorowa wg wykazu - patrz str. 

D22.
• Panel stalowy o grubości 20 [mm] (MB45) składający się z blach stalowych 

ocynkowanych pomalowanych farbą proszkową, ocieplony izolacją 20 [mm]. 

Objaśnienia oznaczeń / typ okien
Dla identyfikacji stolarki aluminiowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:
 - “O“ - okna, 
 - “W“ - ścianki (1),
• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj profili: 
 - “B“ - profile jednokomorowe bez przegrody termicznej,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania: 
 - “T“ - stałe, 
 - “O“ - otwierane,
  - “P“ - przesuwane,

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy okien, ścianek i fasad:
OBT  - okno (O) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), stałe (T), 
OBO - okno (O) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), otwierane (O),
OBP - okno (O) aluminiowe bez przegrody termicznej (B), przesuwane (P),
WB  - ścianka (W) aluminiowa bez przegrody termicznej (B),

Kolory
Okna pomalowane są w dwunastu kolorach standardowych: RAL 9016 (biały), 
RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy 
czekoladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 
7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 
(czerwony ognisty).
W oknach aluminiowych malowane są ościeżnica, rama skrzydła oraz 
ewentualny panel.

Inny kolor RAL
Okna aluminiowe mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym). Okna 
aluminiowe można też malować proszkowo w kolorach strukturalnych lub Dekor.

Określenie kierunku otwierania okien

L P
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 54. L - lewe (L). Rys. 55. P - prawe (P).

Okucia i zamki
Okna aluminiowe otwierane wyposażone są standardowo w okucie (rozwierane, 
uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwane) z ręczną regulacją docisku 
skrzydła do ościeżnicy, mikrorozszczelnienie oraz klamkę. 
Opcjonalnie okna można wyposażyć w:
• klamkę z kluczykiem,
• otwieracz okna z poziomu podłogi.

Wyposażenie i dostawa
Okna są zmontowane, przygotowane do montażu (otwory w ościeżnicy do montażu 
bezpośredniego i kotwy stalowe do montażu pośredniego). Okna dostarczane są 
w jednej części. W przypadku dużych witryn składających się z dwóch lub kilku 
elementów stolarka jest zdemontowana do celów transportowych.

(1) - Ścianka jest to zestaw okien stałych, otwieranych i drzwi. 
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Wymagania montażowe

wewnątrz

zewnątrz

Rys. 56. Montaż w otworze - przekrój poziomy.

Rys. 57. Montaż w otworze - przekrój pionowy.

So - szerokość otworu, 
Sd - szerokość zamówieniowa okna, 
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa okna.

Wymagania montażowe nie uwzględniają montażu para-
petów.

Okna aluminiowe wewnętrzne: OBT, OBO, OBP, WB, 
Opis techniczny 
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Okna aluminiowe stałe: OBT, otwierane: OBO, przesuwne: OBP
Wykonanie specjalne

Okno aluminiowe stałe: OBT

OBT
• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą thermofloat 4/16/float 4 U=1,0 [W/m2K] lub pojedyncza bezpieczna 33.1 

(2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm]. Wg Aprobaty Technicznej maksymalny podział pionowy 
wynosi 1400 [mm]. Maksymalny wymiar ścianki to 4000x3600 [mm].
Okna i ścianki o wysokości powyżej 3000 [mm] - indywidualna wycena.

Okno aluminiowe otwierane: OBO

OBO

• System Aluprof MB45 - profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą thermofloat 4/16/float 4 U=1,0 [W/m2K] lub pojedynczą bezpieczną 33.1 

(2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO: rozwieralne (R), uchylne (U) lub rozwieralno-uchylne(RU). 

Cena okna OBO z profili bez przegrody termicznej w systemie Aluprof MB45 = cena analogicznego okna OPO w systemie z przegrodą termiczną Aluprof MB60 - 
23%.

Okno aluminiowe przesuwane: OBP

OBP
• System Aluprof MB23P - profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: uchwyt wpuszczany z automatycznym blokowaniem, mechanizm przesuwania.

Wycena wg indywidualnych kalkulacji

Opcje dodatkowe 

1. Inny kolor RAL +5 %
do ceny 

drzwi

2. Wypełnienie nietypowe patrz str. D22, D23

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 535 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 400 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 330 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 300 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 270 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta 125 mb

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2.
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Przeszklenia i wypełnienia
Wytyczne cenowe

Sposób doboru grubości szkła do stolarki aluminiowej
Graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę:
• przy wypełnieniach szybą pojedynczą 4 [mm] to Lmax boku = 2000 [mm] i powierzchnia max = 2,0 [m2],
• przy wypełnieniach szybą zespoloną 4 [mm] / 16 / 4 [mm] to Lmax boku = 2300 [mm] i powierzchnia max = 3,0 [m2],
• maksymalny stosunek boków to 1:6.

Opcje wypełnień do systemu MB45
Szyby pojedyncze

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4 4  – 30
4 ESG 4 ESG  – 10
6 6  – 20
6 ESG 6 ESG  + 10
6 Antisol szary, brąz, ziel ESG 6 Antisol szary, brąz, zielony ESG  + 100
6 Antelio bezb, sreb, brąz, ziel ESG 6 Antelio bezbarwne, srebrne, brąz, zielone ESG  + 70
6 Stopsol bezb, szary, brąz ESG 6 Stopsol bezbarwny, szary, brąz ESG  + 180
6 Stopsol nieb ESG 6 Stopsol Dark Blue niebieski ESG  + 270
6 Lustro weneckie 6 Lustro weneckie  + 160
4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG 4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG  + 150
4 Dekormat ESG 4 Dekormat ESG  + 130
6 Dekormat ESG 6 Dekormat ESG  + 210
33.1 mat 33.1 (2B2) mat bezpieczna  + 70
44.2 44.2 (P2) bezpieczna  + 70
44.2  mat 44.2 (P2)  mat bezpieczna  + 110
44.4 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 70
44.4 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 110
Panel 22 [mm] Panel 22 [mm] do drzwi wewnętrznych  + 90

Szyby zespolone wg wykazu na stronie D23

Oznaczenie szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 mm sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 44.2 (P2) bezpieczna - dwie szyby 4 mm sklejone 2 warstwami folii.
• 44.4 (P4) antywłamaniowa - dwie szyby 4 mm sklejone 4 warstwami folii. 
• ESG - szyba hartowana
• Antisol - szyba barwiona w masie.
• Stopsol (antelio) - szyba refleksyjna.
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Przeszklenia i wypełnienia
Wytyczne cenowe

Oznaczenie szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 mm sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 44.2 (P2) bezpieczna - dwie szyby 4 mm sklejone 2 warstwami folii.
• 44.4 (P4) antywłamaniowa - dwie szyby 4 mm sklejone 4 warstwami folii. 
• ESG - szyba hartowana
• Antisol - szyba barwiona w masie.
• Stopsol (antelio) - szyba refleksyjna.

Opcje wypełnień do systemu MB45
Szyby zespolone

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4//4 4//4 w cenie drzwi
6//6 6//6  + 130
33.1//4 33.1 (2B2) bezpieczna // 4  + 100
44.2// 4 44.2 (P2) bezpieczna // 4  + 140
44.4// 4 44.4 (P4) antywłamaniowa // 4  + 180
33.1//33.1 33.1 (2B2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna  + 170
44.2 //33.1 44.2 (P2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna  + 210
44.4//33.1 44.4 (P2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna  + 250
44.2 // 44.2 44.2 (P2) bezpieczna // 44.2 (P2) bezpieczna  + 250
44.4 //44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa // 44.2 (P2) bezpieczna  + 310
33.1 mat// 4 33.1(2B2) mat bezpieczna // 4  + 180
33.1 mat//33.1  33.1(2B2) mat bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna  + 260
44.2 mat// 4 44.2 (P2) mat bezpieczna // 4  + 220
44.2 mat//44.2 44.2 (P2) mat bezpieczna //44.2 (P2) bezpieczna  + 350
44.4 mat//4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4  + 350
4 ESG//4 ESG 4 ESG bezpieczna hartowana // 4 ESG bezpieczna hartowana  + 120
6  ESG//6 ESG 6 ESG bezpieczna hartowana  // 6 ESG bezpieczna hartowana  + 180
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4  + 210
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//33.1 (2B2) bezpieczna  + 300
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.2 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//44.2 (P2) bezpieczna  + 340
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 410
6 Stopsol nieb ESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4  + 350
6 Stopsol nieb ESG//33.1 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna  + 440
6 Stopsol nieb ESG//44.2 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 44.2 (P2) bezpieczna  + 490
6 Stopsol nieb ESG//44.4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 550
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4  + 280
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna  + 370
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.2 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 44.2 (P2) bezpieczna  + 420
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//44.4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 490
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4  + 240
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna  + 330
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.2 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 44.2 (P2) bezpieczna  + 380
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 440
6 Lustro weneckie//4 6 Lustro weneckie//4  + 280
6 Lustro weneckie//33.1 6 Lustro weneckie// 33.1 (2B2) bezpieczna  + 380
6 Lustro weneckie//44.2 6 Lustro weneckie// 44.2 (P2) bezpieczna  + 420
6 Lustro weneckie//44.4 6 Lustro weneckie// 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 490
4 Chinchilla//4 4 Chinchilla//4  + 100
4 Master-carre//4 4 Master-carre//4  + 180
4 Master-ligne//4 4 Master-ligne//4  + 180
4 Master-poin//4 4 Master-poin//4  + 180
4 Silvit//4 4 Silvit//4  + 100
4 Dekormat//4 4 Dekormat//4  + 130
Panel 30 [mm] Panel 30 [mm]  + 50
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Okna, ścianki i fasady aluminiowe zewnętrzne: 
OPT, OPO, OPP, WP, FP
Opis techniczny

Informacje ogólne
Okna aluminiowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych, 
przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Okna aluminiowe zewnętrzne 
dzielimy:
• ze względu na rodzaj profili na: wykonane z profili z przegrodą termiczną 

w systemach: MB60, MB70, MB70HI, MB86ST, MB86SI, MB86AERO oraz 
MB77HS 

• ze względu na ilość skrzydeł na jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe 
(dotyczy okien otwieranych),

• ze względu na sposób otwierania dzielimy na stałe, rozwierane, uchylne, 
rozwierano-uchylne, uchylno-przesuwane oraz podnoszone i przesuwane.

Informacje szczegółowe
• Okna aluminiowe z przegrodą termiczną (Aluprof MB60) wykonane są 

z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną 
o głębokości 60 [mm] (skrzydło 68 [mm]). Okna mogą być wykonane jako stałe 
lub otwierane. Okna stałe lub skrzydło okien otwieranych może być wypełnione 
szybą zespoloną lub panelem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonym 
izolacją 30 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są 
proszkowo. Połączenie ościeżnicy okna otwieranego ze skrzydłem uszczelnione 
jest na całym obwodzie (uszczelka przymykowa + uszczelka centralna). 
Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. 
Okucie okien otwieranych Roto rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane.
Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. 
System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 14 [mm] 
do 50 [mm] w skrzydłach okien otwieranych oraz od 5 [mm] do 41 [mm] 
w skrzydłach okien stałych.

• Okna aluminiowe z przegrodą termiczną (Aluprof MB70 lub MB70HI) 
wykonane są z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą 
termiczną o głębokości 70 [mm] (skrzydło 79 [mm]). Okna mogą być 
wykonane jako stałe lub otwierane. Okna stałe lub skrzydło okien otwieranych 
może być wypełnione szybą zespoloną dwukomorową lub panelem z blach 
stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacją 40 [mm]. Rama skrzydła 
i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Połączenie ościeżnicy okna 
otwieranego ze skrzydłem uszczelnione jest na całym obwodzie (uszczelka 
przymykowa + uszczelka centralna). Wypełnienie zamontowane jest za 
pomocą uszczelek i listew przyszybowych. Okucie okien otwieranych Roto 
rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwane. 
Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. 
System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 [mm] 
do 60 [mm] w skrzydłach okien otwieranych oraz od 12 [mm] do 51 [mm] 
w skrzydłach okien stałych.

• Okna aluminiowe z przegrodą termiczną (Aluprof MB86ST, MB86SI, 
MB86AERO) jedno lub dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła 
i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych 
z przegrodą termiczną o głębokości 77 [mm] (ościeżnica) i 86 [mm] (skrzydło 
okienne). Pierwszy wariant (MB-86ST) posiada pustą komorą centralną 
wewnątrz profili zespolonych między przekładkami termicznymi. Wariant (MB-
86SI) z przegrodą między przekładkami termicznymi, dzielącą wewnętrzną 
komorę powietrzną na 2 części mają wyższą izolację termiczną. Wariant 
drzwi z komorą centralną wypełnioną specjalnym wkładem izolacyjnym (MB-
86AERO) cechuje najwyższa izolacja termiczna. Rama skrzydła i ościeżnica 
oraz panel malowane są proszkowo. Połączenie ościeżnicy okna otwieranego 
ze skrzydłem uszczelnione jest na całym obwodzie (uszczelka przymykowa 
+ uszczelka centralna). Okna mogą być wykonane jako stałe lub otwierane. 
Okna stałe lub skrzydło okien otwieranych może być wypełnione szybą 
zespoloną dwukomorową lub panelem z blach stalowych ocynkowanych, 
ocieplonym izolacją 40 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel 
malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą 
uszczelek i listew przyszybowych. Okucie okien otwieranych Roto rozwierane, 
uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwane. 
System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 [mm] do 
67,5 [mm] w skrzydłach okien otwieranych oraz od 13,5 [mm] do 58,5 [mm] 
w skrzydłach okien stałych.

• Drzwi aluminiowe balkonowe z przegrodą termiczną (Aluprof MB77HS) 
podnoszono-przesuwne z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy 
wykonana jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą 
termiczną o głębokości 77 [mm] (skrzydło), 174 [mm] (ościeżnica 2-szynowa), 
271 [mm] (ościeżnica 3-szynowa). Pierwszy wariant (MB-77HS ST) posiada 
pustą komorą centralną wewnątrz profili zespolonych między przekładkami 
termicznymi. Drugi wariant (MB-77HS HI) posiada komorę centralną 
wypełnioną specjalnym wkładem izolacyjnym lub przegrodą między 
przekładkami termicznymi, dzielącą wewnętrzną komorę powietrzną na dwie 
części co daje wyższą izolację termiczną. Skrzydło może być wypełnione 
szybą zespoloną dwukomorową, panelem z blach stalowych ocynkowanych, 
ocieplonym izolacją 40 [mm]. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel 
malowane są proszkowo. Okucie skrzydeł otwieranych GU. 
System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 13,5 [mm] 
do 58,5 [mm].

Wypełnienie okien
• Szyba zespolona jednokomorowa wg wykazu na str. E28 dla systemu MB60 

oraz szyba zespolona dwukomorowa wg. wykazu na str. E28 dla systemów: 
MB70, MB70HI, MB86ST, MB86SI, MB86AERO oraz MB77HS.

• Panel stalowy o grubości 32 [mm] składający się z blach stalowych ocynkowanych 
pomalowanych farbą proszkową, ocieplony izolacją 30 [mm] dla systemu 
MB60, lub o grubości 42 [mm] składający się z blach stalowych ocynkowanych 
pomalowanych farbą proszkową, ocieplony izolacją 40 [mm] dla systemów: 
MB70, MB70HI, MB86ST, MB86SI, MB86AERO oraz MB77HS. 

• Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w dolnym pasie witryny do 
wysokości 850 [mm] (w budynkach do wysokości 25 [m]) i 1100 [mm] 
(w budynkach powyżej 25 [m]) - należy zastosować szkło bezpieczne.

Objaśnienia oznaczeń / typ okien
Dla identyfikacji stolarki aluminiowej zewnętrznej wprowadzono odpowiednie 
oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:

- “O“  -  okna, 
- “W“  -  ścianki(1),

• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj profili: 
- “P“ -  profile trzykomorowe z przegrodą termiczną, 

• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania: 
- “T“ -  stałe, 
- “O“ -  otwierane,
- “P“ - podnoszono-przesuwane.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy okien, ścianek i fasad:
OPT  - okno (O) aluminiowe z przegrodą termiczną (P), stałe (T),
OPO - okno (O) aluminiowe z przegrodą termiczną (P), otwierane (O),
OPP  - okno (O) aluminiowe z przegrodą termiczną (P), podnoszono-przesuwne 
(P),
WP - ścianka (W) aluminiowa z przegrodą termiczną (P),
FP  - fasada (F) aluminiowa z przegrodą termiczną (P).

Przekroje/przykłady

Rys. 1. Okno aluminiowe z przegrodą termiczną UR + fix, system MB60. Rys. 2. Przekrój 
pionowy okna alumi-
niowego z przegrodą 
termiczną UR + fix, 
system MB60.

Rys. 3. Przekrój poziomy okna aluminiowego z przegrodą termiczną UR + fix, system MB60.

(1) - Ścianka jest to zestaw okien stałych, otwieranych i drzwi. 
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Rys. 4. Okno aluminiowe z przegrodą termiczną UR + R  
ze słupkiem ruchomym, system MB70.

Rys. 5. Przekrój pionowy 
okna aluminiowego 
z przegrodą termiczną UR 
R ze słupkiem ruchomym, 
system MB70.

Rys. 6. Przekrój poziomy okna aluminiowego z przegrodą termiczną UR + R ze słupkiem 
ruchomym, system MB70.

Rys. 7. Okno aluminiowe z przegrodą termiczną UR,  
system MB86ST, MB86SI lub MB86AERO.

Rys. 8. Przekrój pionowy 
okna aluminiowego 
z przegrodą termiczną UR, 
system MB86ST.

Rys. 9. Przekrój poziomy okna aluminiowego z przegrodą termiczną UR, system MB86ST.

Rys. 10. Przekrój poziomy okna aluminiowego z przegrodą termiczną 
UR, system MB86SI.

Rys. 11. Przekrój 
pionowy okna alumi-
niowego z przegrodą 
termiczną UR, system 
MB86SI.

Rys. 12. Przekrój poziomy okna aluminiowego z przegrodą termiczną 
UR, system MB86AERO.

Rys. 13. Przekrój 
pionowy okna alumi-
niowego z przegrodą 
termiczną UR, system 
MB86AERO.

Rys. 14. Drzwi aluminiowe balkonowe z przegrodą 
termiczną PP + fix, system MB77HS ST.

Rys. 15. Przekrój pionowy drzwi 
aluminiowych z przegrodą termicz-
ną PP + fix, system MB77HS ST.

Rys. 16. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych z przegrodą termiczną PP + fix, system MB77HS ST.

Okna, ścianki i fasady aluminiowe zewnętrzne: 
OPT, OPO, OPP, WP, FP
Opis techniczny
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Przykłady/schematy otwierania drzwi balkonowych 
w systemie MB77HS ST(1)

Schemat A Schemat D

Rys. 17. Schemat A Rys. 18. Schemat D

Schemat C

Rys. 19. Schemat C

Schemat F

Rys. 20. Schemat F

Schemat G

Rys. 21. Schemat G

Schemat H

Rys. 22. Schemat H

Schemat K

Rys. 23. Schemat K

Okna, ścianki i fasady aluminiowe zewnętrzne: 
OPT, OPO, OPP, WP, FP
Opis techniczny

(1) - Widok od zewnątrz.
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Kolory
Okna pomalowane są w dwunastu kolorach standardowych: RAL 9016 (biały), 
RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy 
czekoladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 
7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 
(czerwony ognisty).
W oknach aluminiowych malowane są ościeżnica, rama skrzydła oraz 
ewentualny panel.

Inny kolor RAL
Okna aluminiowe mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym). 
W systemach z przegrodą termiczną istnieje możliwość malowania dwustronnego 
(inne kolory od strony zewnętrznej i wewnętrznej).
Istnieje również możliwość malowania dwustronnego (inne kolory od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej) oraz okleinowania folią drewnopodobną. Można 
również malować proszkowo w kolorach Decor, kolory Decor z wzornika 
kolorów niedostępne dla okien w systemie MB86Aero.

Kolekcja Home Inclusive(1)

Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy|Drzwi|Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, 
HI COMFORT GREY, HI WARM STONE (RAL 9007), HI QUARTZ GREY, HI 
BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI ANTHRACITE, HI 
MODERN GRAPHITE (RAL 7016), HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MO-
DERN MAROON, HI DEEP BROWN. 
Patrz „UWAGA” pkt. 1 str. 3. 

Producent nie zaleca montowania stolarki okiennej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie 
nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowaniu 
wyrobów.

Określenie kierunku otwierania okien

L P
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 24. L - lewe (L). Rys. 25. P - prawe (P).

Okucia i zamki
Okna aluminiowe otwierane wyposażone są standardowo w okucie (rozwierane, 
uchylne, uchylno-rozwierane, podnoszono-przesuwane) z ręczną regulacją 
docisku skrzydła do ościeżnicy, mikrorozszczelnienie oraz klamkę. 
Opcjonalnie okna można wyposażyć w:
• klamkę z kluczykiem,
• otwieracz okna z poziomu podłogi.

Wyposażenie i dostawa
Okna są zmontowane, przygotowane do montażu (otwory w ościeżnicy do 
montażu bezpośredniego i kotwy stalowe do montażu pośredniego). Okna 
dostarczane są w jednej części. W przypadku dużych witryn składających 
się z dwóch lub kilku elementów stolarka jest zdemontowana do celów 
transportowych.

Okna, ścianki i fasady aluminiowe zewnętrzne: 
OPT, OPO, OPP, WP, FP
Opis techniczny

Wymagania montażowe

zewnątrz

wewnątrz

Rys. 26. Montaż w otworze - przekrój poziomy.

So  - szerokość otworu, 
S  - szerokość zamówieniowa okna, 
Ho - wysokość otworu, 
H  - wysokość zamówieniowa okna.

Rys. 27. Montaż w otworze - przekrój pionowy.

Wymagania montażowe nie uwzględniają montażu para-
petów.

(1) - Wycena wg indywidualnych kalkulacji.
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Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB86 ST - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwieralno-uchylne (RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1330 1350 1415 – – – – – – – – –
700 1385 1405 1455 – – – – – – – – –
800 1435 1455 1515 1570 – – – – – – – –
900 1485 1515 1570 1630 1700 – – – – – – –

1000 1545 1570 1630 1700 1775 1855 1930 – – – – –
1100 1600 1630 1700 1775 1855 1930 2010 2085 2270 – – –
1200 1660 1690 1775 1845 1930 2010 2085 2165 2350 2445 – –
1300 1775 1805 1885 1970 2050 2135 2215 2290 2495 2575 2660 2700
1400 1835 1875 1960 2040 2125 2205 2290 2380 2575 2660 2740 2795
1500 1910 1940 2030 2115 2195 2290 2380 2465 2660 2755 2835 2875
1600 1970 2010 2095 2185 2270 2360 2455 2545 2740 2835 2915 2970
1700 2030 2075 2165 2260 2340 2445 2535 2630 2825 2915 3010 3050
1800 2105 2145 2240 2320 2425 2525 2620 2700 2905 3000 3090 3145
1900 2185 2240 2330 2425 2525 2620 2720 2815 3010 3115 3205 3255
2000 2260 2300 2390 2505 2600 2700 2795 2885 3090 3195 3290 3340
2100 2320 2360 2465 2575 2670 2775 2875 2970 3175 – – –
2200 2380 2435 2535 2640 2740 2845 2950 3050 3255 – – –
2300 2455 2505 2620 2720 2825 2930 3030 3135 3340 – – –
2400 2515 2565 2680 2785 2895 3000 3105 3215 – – – –
2500 2575 2630 2755 2855 2970 3070 3185 – – – – –
2555 2620 2670 2795 2895 3010 3115 3225 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1650 1680 1735 – – – – – – – – –
700 1690 1725 1785 – – – – – – – – –
800 1755 1785 1835 1885 – – – – – – – –
900 1805 1835 1885 1950 2020 2095 – – – – – –

1000 1855 1885 1950 2020 2095 2165 2250 – – – – –
1100 1920 1950 2020 2095 2165 2250 2320 2535 2710 – – –
1200 1970 2010 2095 2165 2240 2320 2400 2610 2795 2875
1300 2050 2095 2175 2260 2340 2425 2505 2650 2835 3050 3135 3185
1400 2115 2155 2240 2330 2415 2495 2575 2730 3050 3145 3225 3270
1500 2185 2225 2310 2400 2485 2575 2660 2950 3145 3225 3310 3360
1600 2250 2290 2380 2475 2555 2650 2740 3030 3225 3310 3400 3445
1700 2310 2360 2455 2545 2640 2720 2950 3105 3300 3390 3485 3535
1800 2380 2425 2515 2620 2710 2940 3030 3185 3380 3485 3575 3620
1900 2465 2515 2610 2700 2795 3030 3125 3290 3485 3575 3670 3720
2000 2535 2590 2680 2775 3000 3105 3195 3370 3565 3660 3760 3815
2100 2600 2650 2755 2845 3070 3175 3280 3455 3640 – – –
2200 2660 2710 2815 2915 3145 3255 3350 3535 3720 – – –
2300 2730 2785 2885 3125 3225 3330 3430 3620 3815 – – –
2400 2795 2855 2960 3195 3300 3400 3515 3690 – – – –
2500 2855 2915 3020 3270 3370 3485 3585 – – – – –
2555 2895 2950 3195 3300 3410 3525 3630 – – – – –
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Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB86 ST - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1135 1175 1230 – – – – – – – – –
700 1175 1230 1280 – – – – – – – – –
800 1240 1280 1330 1395 – – – – – – – –
900 1290 1330 1395 1455 1525 – – – – – – –

1000 1340 1395 1455 1525 1600 1710 1785 – – – – –
1100 1405 1445 1525 1600 1670 1795 1865 2030 2155 – – –
1200 1455 1515 1590 1670 1745 1865 2030 2105 2240 2320 – –
1300 1545 1590 1660 1745 1825 2030 2115 2195 2330 2415 2495 2535
1400 1610 1650 1735 1815 1900 2115 2195 2280 2415 2495 2575 2630
1500 1670 1725 1805 1885 2050 2185 2270 2350 2495 2590 2670 2710
1600 1745 1785 1865 2040 2135 2260 2350 2435 2575 2670 2755 2805
1700 1805 1845 1940 2115 2205 2340 2425 2515 2660 2755 2845 2885
1800 1865 1920 2010 2185 2280 2415 2505 2600 2740 2835 2930 2980
1900 1950 2000 2195 2290 2380 2515 2610 2710 2855 2950 3050 3105
2000 2010 2060 2260 2360 2455 2600 2690 2785 2940 3040 3135 3185
2100 2085 2225 2330 2425 2525 2670 2765 2865 3020 – – –
2200 2145 2300 2400 2495 2600 2740 2845 2950 3105 – – –
2300 2310 2360 2465 2565 2670 2825 2930 3030 3185 – – –
2400 2370 2435 2535 2640 2740 2895 3000 3105 – – – –
2500 2445 2495 2610 2710 2815 2970 3080 – – – – –
2555 2475 2535 2640 2755 2855 3010 3125 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1465 1495 1545 – – – – – – – – –
700 1505 1535 1600 – – – – – – – – –
800 1570 1600 1650 1700 – – – – – – – –
900 1620 1650 1700 1775 1845 1920 – – – – – –

1000 1670 1700 1765 1845 1920 1990 2060 – – – – –
1100 1735 1765 1835 1920 1990 2060 2145 2290 2435 – – –
1200 1785 1825 1910 1980 2060 2145 2215 2370 2515 2590 – –
1300 1885 1930 2000 2085 2165 2250 2330 2485 2620 2700 2915 2970
1400 1950 1990 2075 2155 2240 2320 2400 2555 2835 2930 3010 3050
1500 2010 2060 2145 2225 2310 2400 2485 2640 2930 3010 3090 3145
1600 2085 2125 2205 2300 2380 2475 2555 2855 3000 3090 3185 3225
1700 2145 2185 2280 2370 2455 2545 2775 2940 3080 3175 3270 3320
1800 2205 2260 2350 2435 2525 2755 2845 3010 3165 3255 3350 3400
1900 2310 2360 2455 2545 2640 2865 2970 3135 3290 3380 3485 3535
2000 2370 2425 2525 2620 2845 2950 3040 3215 3370 3475 3565 3620
2100 2445 2495 2590 2690 2915 3020 3115 3290 3455 – – –
2200 2505 2555 2660 2765 2990 3090 3195 3370 3535 – – –
2300 2565 2630 2730 2970 3070 3175 3280 3455 3620 – – –
2400 2640 2690 2795 3030 3145 3245 3350 3535 – – – –
2500 2700 2755 2865 3105 3215 3320 3430 – – – – –
2555 2730 2795 3030 3145 3245 3360 3475 – – – – –
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Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB86 ST - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U).

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień.
 Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4//4 waży 75 kg.

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

okna

2. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

4. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy (1)  + 345 za szt.

5. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2255

500 1125 1175 1230 1280 1340 1395 1455 1515 1590 1650 1710 1775 1845 1920 1990 2050 2115 2155

600 1175 1230 1280 1340 1395 1455 1515 1590 1660 1735 1795 1855 1930 2010 2075 2135 2205 2240

700 1240 1280 1340 1395 1455 1525 1600 1670 1745 1815 1885 1950 2020 2105 2165 2340 2415 2455
800 1290 1340 1395 1455 1525 1610 1670 1745 1825 1900 1970 2030 2215 2300 2370 2445 2515 2545
900 1340 1395 1455 1525 1600 1680 1755 1825 1910 1980 2165 2225 2310 2390 2465 2535 2610 2650

1000 1405 1445 1525 1600 1670 1755 1825 1910 1990 2175 2250 2310 2400 2485 2555 2640 2710 2755
1100 1455 1515 1590 1670 1755 1825 1910 2075 2175 2260 2330 2400 2495 2575 2660 2730 2815 2855
1200 1515 1580 1660 1745 1825 1910 2075 2155 2260 2340 2425 2485 2575 2670 2755 2835 2905 2960
1300 1590 1650 1735 1815 1900 2060 2145 2225 2340 2425 2505 – – – – – – –
1400 2010 2075 2165 2250 2330 2505 2590 2670 2785 2865 2960 – – – – – – –
1500 2085 2145 2225 2320 2495 2590 2670 2755 2865 2960 3040 – – – – – – –
1600 2145 2205 2300 2475 2565 2660 2740 2835 2950 3040 3135 – – – – – – –
1700 2205 2280 2370 2545 2640 2730 2825 2915 3030 3125 3215 – – – – – – –
1800 2280 2340 2525 2620 2710 2805 2895 3000 3115 3205 3300 – – – – – – –
1900 2370 2445 2620 2720 2815 2915 3010 3105 3225 3330 3420 – – – – – – –
2000 2435 2505 2690 2795 2885 2990 3090 3185 – – – – – – – – – –
2100 2515 2670 2775 2875 2980 3080 3175 3280 – – – – – – – – – –
2200 2575 2740 2845 2950 3050 3155 3255 3360 – – – – – – – – – –
2300 2650 2805 2915 3020 3125 3235 3340 3445 – – – – – – – – – –
2400 2805 2875 2980 3090 3195 3310 3410 3525 – – – – – – – – – –
2455 2835 2905 3020 3135 3235 3350 3455 – – – – – – – – – – –
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Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB86 SI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwieralno-uchylne (RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1360 1395 1445 – – – – – – – – –
700 1415 1435 1495 – – – – – – – – –
800 1465 1495 1545 1610 – – – – – – – –
900 1525 1545 1610 1680 1755 – – – – – – –

1000 1580 1610 1670 1755 1825 1910 1980 – – – – –
1100 1640 1670 1755 1825 1910 1990 2060 2145 2330 – – –
1200 1700 1745 1815 1900 1980 2060 2145 2225 2415 2505 – –
1300 1815 1855 1940 2020 2105 2195 2280 2360 2555 2650 2730 2775
1400 1885 1930 2010 2095 2185 2270 2350 2455 2650 2730 2815 2865
1500 1960 2000 2085 2175 2260 2350 2455 2535 2730 2825 2905 2960
1600 2020 2060 2155 2250 2340 2435 2525 2620 2815 2905 3000 3050
1700 2095 2135 2225 2320 2415 2515 2610 2700 2895 3000 3090 3145
1800 2155 2205 2300 2390 2495 2600 2690 2785 2990 3080 3175 3225
1900 2260 2300 2390 2495 2600 2700 2795 2895 3090 3195 3290 3350
2000 2320 2370 2465 2575 2670 2775 2875 2980 3185 3280 3380 3430
2100 2390 2435 2535 2650 2755 2855 2960 3060 3270 – – –
2200 2455 2505 2610 2720 2825 2930 3030 3145 3350 – – –
2300 2525 2575 2690 2795 2905 3010 3115 3225 3445 – – –
2400 2600 2640 2765 2875 2980 3090 3195 3310 – – – –
2500 2660 2710 2835 2950 3050 3165 3280 – – – – –
2555 2700 2755 2875 2990 3090 3205 3320 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1680 1710 1775 – – – – – – – – –
700 1735 1765 1815 – – – – – – – – –
800 1785 1815 1875 1930 – – – – – – – –
900 1835 1865 1930 1990 2075 2145 – – – – – –

1000 1900 1930 1990 2060 2145 2215 2300 – – – – –
1100 1960 1990 2075 2145 2215 2300 2380 2590 2775 – – –
1200 2010 2060 2135 2215 2300 2380 2465 2670 2865 2950 – –
1300 2105 2145 2225 2320 2400 2485 2565 2710 2905 3125 3205 3255
1400 2165 2205 2300 2390 2475 2555 2650 2795 3125 3215 3300 3350
1500 2240 2280 2370 2465 2545 2640 2730 3020 3215 3300 3390 3445
1600 2300 2350 2445 2535 2630 2720 2805 3105 3300 3390 3485 3525
1700 2370 2425 2515 2610 2700 2795 3020 3185 3380 3475 3565 3620
1800 2435 2485 2575 2680 2775 3010 3105 3270 3465 3565 3660 3710
1900 2535 2575 2680 2775 2865 3105 3195 3370 3565 3660 3760 3815
2000 2600 2650 2755 2845 3080 3175 3280 3455 3650 3750 3845 3905
2100 2670 2720 2825 2915 3155 3255 3360 3535 3730 – – –
2200 2730 2785 2895 2990 3225 3340 3445 3620 3815 – – –
2300 2805 2855 2970 3205 3310 3410 3525 3700 3905 – – –
2400 2875 2930 3040 3280 3380 3495 3595 3785 – – – –
2500 2940 3000 3105 3350 3465 3565 3680 – – – – –
2555 2980 3030 3280 3390 3505 3620 3720 – – – – –



E12 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB86 SI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1165 1210 1270 – – – – – – – – –
700 1220 1260 1310 – – – – – – – – –
800 1270 1310 1370 1435 – – – – – – – –
900 1330 1370 1435 1495 1570 – – – – – – –

1000 1385 1435 1495 1570 1650 1765 1845 – – – – –
1100 1445 1495 1570 1650 1725 1845 1930 2095 2215 – – –
1200 1505 1560 1640 1725 1795 1930 2095 2175 2310 2390 – –
1300 1590 1630 1710 1795 1875 2095 2175 2260 2400 2485 2565 2610
1400 1660 1700 1785 1865 1960 2175 2260 2340 2485 2565 2650 2700
1500 1725 1775 1855 1950 2125 2250 2340 2425 2565 2660 2740 2795
1600 1795 1845 1930 2105 2195 2330 2425 2505 2650 2740 2835 2885
1700 1865 1910 2000 2175 2270 2400 2495 2590 2730 2835 2930 2980
1800 1930 1980 2075 2250 2340 2485 2575 2670 2825 2915 3010 3060
1900 2010 2060 2260 2360 2455 2600 2690 2785 2940 3040 3135 3185
2000 2085 2135 2330 2435 2525 2670 2775 2865 3020 3125 3225 3280
2100 2145 2300 2400 2505 2610 2755 2845 2950 3105 – – –
2200 2215 2370 2475 2575 2680 2825 2930 3030 3195 – – –
2300 2380 2445 2545 2650 2755 2905 3010 3115 3280 – – –
2400 2455 2505 2620 2720 2835 2980 3090 3195 – – – –
2500 2515 2575 2690 2795 2905 3060 3175 – – – – –
2555 2555 2620 2720 2835 2950 3105 3215 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1495 1525 1590 – – – – – – – – –
700 1545 1580 1630 – – – – – – – – –
800 1600 1630 1690 1745 – – – – – – – –
900 1660 1690 1745 1815 1885 – – – – – – –

1000 1710 1745 1815 1885 1960 2040 2115 – – – – –
1100 1775 1805 1885 1960 2040 2125 2195 2350 2495 – – –
1200 1835 1875 1960 2040 2115 2195 2280 2435 2575 2660 – –
1300 1930 1970 2050 2135 2215 2310 2390 2545 2690 2775 2990 3040
1400 2000 2040 2125 2205 2300 2380 2465 2630 2905 3000 3080 3125
1500 2060 2115 2195 2290 2370 2465 2545 2710 3000 3080 3175 3215
1600 2135 2185 2270 2360 2455 2535 2630 2930 3080 3175 3255 3310
1700 2205 2250 2340 2435 2525 2620 2845 3010 3165 3255 3350 3400
1800 2270 2320 2415 2505 2600 2825 2930 3090 3245 3350 3445 3495
1900 2370 2425 2525 2620 2710 2950 3040 3215 3370 3475 3565 3620
2000 2445 2495 2590 2690 2915 3020 3125 3300 3455 3555 3660 3710
2100 2505 2565 2660 2765 3000 3105 3205 3380 3535 – – –
2200 2575 2630 2730 2835 3070 3175 3280 3465 3630 – – –
2300 2650 2700 2805 3040 3155 3255 3360 3545 3710 – – –
2400 2710 2775 2875 3115 3225 3340 3445 3630 – – – –
2500 2785 2835 2950 3195 3300 3410 3525 – – – – –
2555 2815 2875 3125 3225 3340 3455 3565 – – – – –



E13CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB86 SI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U).

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień.
 Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4//4 waży 75 kg.

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2255

500 1155 1195 1260 1320 1370 1435 1495 1560 1630 1700 1775 1835 1910 1980 2050 2115 2185 2215
600 1210 1260 1320 1370 1435 1495 1570 1630 1710 1785 1845 1920 1990 2075 2135 2205 2280 2310
700 1270 1320 1370 1435 1495 1580 1650 1725 1795 1865 1940 2010 2085 2165 2240 2415 2485 2525
800 1320 1370 1435 1505 1580 1650 1725 1795 1875 1960 2030 2095 2280 2360 2445 2515 2590 2630
900 1385 1435 1495 1580 1650 1735 1805 1875 1960 2040 2225 2290 2370 2465 2535 2610 2690 2730

1000 1435 1485 1570 1650 1725 1805 1885 1960 2050 2240 2310 2380 2465 2555 2640 2710 2795 2835
1100 1495 1560 1640 1725 1805 1885 1970 2135 2240 2320 2400 2475 2565 2650 2730 2815 2895 2940
1200 1570 1630 1710 1795 1875 1960 2135 2215 2320 2415 2495 2565 2660 2755 2835 2915 3000 3040
1300 1630 1690 1785 1865 1950 2125 2205 2300 2400 2495 2575 – – – – – – –
1400 2060 2125 2215 2300 2390 2565 2660 2740 2855 2940 3030 – – – – – – –
1500 2135 2195 2290 2380 2555 2650 2730 2825 2940 3030 3125 – – – – – – –
1600 2205 2270 2360 2535 2630 2720 2815 2905 3020 3125 3205 – – – – – – –
1700 2270 2340 2435 2610 2700 2805 2895 2990 3115 3205 3300 – – – – – – –
1800 2340 2400 2590 2680 2785 2875 2980 3070 3195 3290 3390 – – – – – – –
1900 2435 2505 2690 2795 2885 2990 3090 3185 3310 3410 3505 – – – – – – –
2000 2505 2575 2765 2865 2970 3070 3165 3270 – – – – – – – – – –
2100 2590 2740 2845 2950 3050 3155 3255 3370 – – – – – – – – – –
2200 2650 2815 2915 3020 3135 3235 3340 3455 – – – – – – – – – –
2300 2720 2885 2990 3105 3205 3320 3420 3535 – – – – – – – – – –
2400 2875 2950 3060 3175 3290 3390 3505 3620 – – – – – – – – – –
2455 2915 2990 3105 3215 3330 3445 3545 – – – – – – – – – – –

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

okna

2. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

4. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 345 za szt.

5. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28



E14 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB86 AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwieralno-uchylne (RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1640 1680 1765 – – – – – – – – –
700 1710 1745 1825 – – – – – – – – –
800 1795 1825 1910 1990 – – – – – – – –
900 1865 1910 1990 2085 2185 – – – – – – –

1000 1950 1990 2085 2185 2280 2380 2485 – – – – –
1100 2030 2075 2175 2280 2380 2485 2590 2690 2905 – – –
1200 2115 2165 2270 2380 2485 2590 2690 2795 3010 3135 – –
1300 2260 2310 2425 2525 2630 2740 2845 2960 3185 3290 3400 3455
1400 2350 2400 2515 2620 2730 2845 2950 3070 3290 3400 3515 3565
1500 2445 2495 2610 2720 2835 2950 3070 3185 3400 3515 3630 3690
1600 2535 2590 2700 2815 2930 3050 3175 3290 3505 3630 3740 3805
1700 2630 2680 2805 2915 3030 3165 3280 3390 3620 3740 3855 3915
1800 2720 2775 2895 3010 3145 3270 3380 3505 3730 3845 3970 4030
1900 2835 2895 3020 3135 3270 3390 3515 3630 3865 3990 4100 4175
2000 2930 2990 3115 3245 3370 3495 3620 3740 3970 4090 4215 4285
2100 3020 3080 3205 3340 3465 3595 3720 3845 4080 – – –
2200 3115 3175 3300 3445 3565 3700 3825 3945 4185 – – –
2300 3205 3270 3410 3535 3670 3805 3925 4060 4300 – – –
2400 3300 3360 3505 3640 3760 3905 4030 4165 – – – –
2500 3390 3455 3595 3730 3865 4000 4135 – – – – –
2555 3445 3505 3650 3785 3915 4060 4195 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1960 2000 2085 – – – – – – – – –
700 2020 2075 2155 – – – – – – – – –
800 2105 2155 2240 2310 – – – – – – – –
900 2185 2225 2310 2400 2495 – – – – – – –

1000 2270 2310 2400 2495 2600 2700 2805 – – – – –
1100 2350 2390 2495 2600 2700 2805 2905 3145 3350 – – –
1200 2435 2485 2590 2690 2795 2905 3010 3245 3455 3565 – –
1300 2535 2600 2700 2815 2930 3030 3135 3310 3525 3770 3875 3935
1400 2630 2690 2795 2915 3020 3135 3245 3420 3770 3885 3990 4050
1500 2720 2785 2895 3010 3125 3235 3350 3660 3875 4000 4100 4165
1600 2815 2875 2990 3115 3225 3340 3455 3770 3990 4100 4215 4275
1700 2905 2970 3080 3205 3320 3445 3690 3875 4100 4215 4330 4400
1800 3000 3060 3175 3300 3420 3680 3795 3980 4205 4330 4440 4515
1900 3115 3175 3300 3410 3535 3795 3915 4110 4330 4450 4565 4635
2000 3205 3270 3390 3515 3770 3895 4020 4215 4430 4565 4680 4750
2100 3300 3360 3495 3605 3865 4000 4120 4330 4545 – – –
2200 3390 3455 3585 3710 3970 4100 4225 4430 4650 – – –
2300 3485 3555 3680 3935 4070 4205 4330 4535 4760 – – –
2400 3575 3650 3770 4040 4175 4310 4440 4650 – – – –
2500 3670 3740 3875 4135 4265 4410 4545 – – – – –
2555 3720 3795 4060 4185 4330 4460 4595 – – – – –



E15CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB86 AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1445 1495 1580 – – – – – – – – –
700 1515 1570 1650 – – – – – – – – –
800 1590 1650 1735 1815 – – – – – – – –
900 1670 1735 1815 1910 2000 – – – – – – –

1000 1755 1815 1900 2000 2105 2250 2340 – – – – –
1100 1835 1900 2000 2105 2195 2350 2455 2640 2795 – – –
1200 1920 1990 2095 2195 2300 2455 2640 2740 2905 3010 – –
1300 2030 2085 2195 2300 2400 2640 2755 2855 3020 3125 3235 3290
1400 2125 2175 2290 2390 2505 2740 2855 2960 3125 3235 3350 3410
1500 2215 2280 2380 2495 2690 2845 2960 3070 3235 3350 3465 3525
1600 2310 2370 2485 2680 2795 2950 3060 3175 3350 3465 3575 3640
1700 2400 2455 2575 2775 2885 3050 3165 3280 3455 3575 3690 3750
1800 2485 2545 2755 2875 2990 3155 3270 3390 3565 3680 3805 3865
1900 2600 2660 2885 3000 3125 3290 3410 3525 3700 3825 3945 4010
2000 2690 2755 2980 3105 3215 3390 3515 3640 3815 3935 4060 4120
2100 2785 2950 3070 3195 3320 3495 3620 3740 3915 – – –
2200 2865 3040 3165 3290 3420 3585 3720 3845 4030 – – –
2300 3060 3135 3255 3390 3525 3690 3825 3960 4145 – – –
2400 3155 3225 3360 3485 3620 3795 3925 4060 – – – –
2500 3245 3320 3455 3585 3720 3895 4030 – – – – –
2555 3300 3370 3505 3640 3770 3960 4090 – – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1350 1500 1600 1655

620 1775 1815 1900 – – – – – – – – –
700 1835 1885 1970 – – – – – – – – –
800 1920 1970 2050 2125 – – – – – – – –
900 2000 2050 2125 2215 2320 – – – – – – –

1000 2085 2125 2215 2320 2415 2515 2620 – – – – –
1100 2165 2215 2320 2415 2515 2620 2720 2905 3060 – – –
1200 2250 2310 2415 2515 2620 2720 2825 3010 3175 3280 – –
1300 2370 2425 2535 2640 2740 2855 2960 3145 3310 3420 3660 3720
1400 2465 2515 2630 2730 2845 2960 3060 3245 3555 3670 3770 3835
1500 2555 2620 2720 2835 2950 3060 3175 3360 3660 3785 3885 3945
1600 2650 2710 2815 2930 3040 3165 3280 3595 3770 3885 4000 4060
1700 2740 2795 2915 3030 3145 3255 3515 3700 3875 4000 4110 4175
1800 2825 2885 3010 3125 3245 3495 3620 3815 3990 4110 4225 4285
1900 2960 3020 3145 3255 3380 3640 3760 3960 4135 4255 4380 4440
2000 3050 3115 3235 3360 3620 3740 3865 4060 4245 4370 4495 4555
2100 3145 3205 3330 3455 3710 3845 3970 4165 4350 – – –
2200 3235 3300 3420 3555 3815 3935 4070 4275 4460 – – –
2300 3330 3390 3525 3785 3915 4050 4175 4380 4575 – – –
2400 3420 3485 3620 3885 4010 4145 4275 4485 – – – –
2500 3505 3575 3710 3980 4110 4245 4380 – – – – –
2555 3555 3630 3895 4030 4165 4310 4440 – – – – –



E16 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB86 AERO - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9016.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U). 

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień. Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4//4 waży 75 kg.

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2255

500 1395 1465 1545 1630 1710 1795 1875 1960 2060 2155 2250 2330 2435 2525 2620 2710 2805 2855
600 1475 1545 1630 1710 1795 1875 1970 2060 2165 2260 2350 2445 2535 2640 2730 2825 2915 2970
700 1560 1630 1710 1795 1885 1980 2075 2175 2280 2370 2465 2555 2660 2765 2855 3060 3155 3205
800 1640 1710 1795 1885 1980 2085 2175 2280 2380 2485 2575 2670 2875 2990 3080 3185 3280 3330
900 1725 1785 1875 1980 2085 2185 2280 2380 2485 2590 2795 2885 3000 3105 3205 3310 3400 3465

1000 1805 1865 1970 2075 2175 2280 2380 2485 2600 2805 2905 3000 3115 3225 3330 3430 3535 3585
1100 1885 1970 2075 2175 2280 2380 2485 2680 2815 2915 3020 3115 3235 3350 3455 3555 3660 3720
1200 1980 2050 2165 2270 2380 2485 2680 2795 2915 3030 3135 3225 3350 3465 3575 3680 3785 3845
1300 2060 2145 2260 2360 2475 2670 2785 2895 3030 3135 3245 – – – – – – –
1400 2525 2610 2710 2825 2940 3145 3245 3360 3495 3605 3720 – – – – – – –
1500 2620 2700 2815 2930 3125 3245 3360 3475 3605 3720 3835 – – – – – – –
1600 2710 2795 2905 3115 3225 3350 3465 3575 3720 3835 3945 – – – – – – –
1700 2795 2885 3000 3205 3330 3445 3565 3680 3825 3945 4060 – – – – – – –
1800 2885 2980 3185 3310 3420 3545 3670 3795 3935 4060 4175 – – – – – – –
1900 3010 3105 3310 3430 3555 3680 3805 3925 4070 4195 4320 – – – – – – –
2000 3105 3195 3400 3535 3660 3785 3905 4030 – – – – – – – – – –
2100 3205 3390 3515 3640 3770 3895 4030 4155 – – – – – – – – – –
2200 3300 3485 3605 3740 3865 4000 4135 4255 – – – – – – – – – –
2300 3390 3575 3710 3845 3970 4100 4235 4370 – – – – – – – – – –
2400 3575 3670 3805 3935 4070 4205 4340 4475 – – – – – – – – – –
2455 3630 3720 3855 3990 4120 4265 4400 – – – – – – – – – – –

OPCJE DODATKOWE
1. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

2. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 345 za szt.

4. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28



E17CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB70 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwieralno-uchylne(RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1260 1280 1330 – – – – – – – – –
700 1300 1330 1370 – – – – – – – – –
800 1350 1385 1425 1475 – – – – – – – –
900 1405 1435 1475 1535 1610 – – – – – – –

1000 1455 1485 1535 1610 1680 1755 1825 – – – – –
1100 1505 1535 1610 1680 1755 1825 1900 1980 – – – –
1200 1570 1600 1670 1745 1825 1900 1970 2050 2135 2310 – –
1300 1630 1660 1735 1815 1885 1970 2040 2125 2205 2390 2475 2545
1400 1745 1785 1855 1940 2020 2095 2175 2260 2340 2525 2610 2690
1500 1805 1845 1920 2000 2085 2165 2250 2340 2425 2610 2690 2775
1600 1865 1910 1990 2075 2155 2240 2320 2415 2495 2690 2775 2865
1700 1930 1970 2050 2135 2225 2310 2400 2485 2575 2775 2855 2950
1800 1990 2030 2115 2205 2300 2390 2475 2565 2660 2855 2950 3030
1900 2060 2105 2185 2280 2370 2465 2555 2650 2740 2950 3040 3125
2000 2135 2185 2270 2360 2465 2555 2650 2740 – – – –
2100 2195 2250 2340 2435 2525 2630 2720 2825 – – – –
2200 2270 2310 2400 2505 2600 2700 2795 2895 – – – –
2300 2330 2370 2475 2565 2670 2775 2875 2980 – – – –
2400 2390 2445 2535 2640 2740 2845 2950 3050 – – – –
2500 2455 2505 2600 2700 2815 2915 3020 3135 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1580 1600 1640 – – – – – – – – –
700 1620 1640 1680 – – – – – – – – –
800 1670 1690 1735 1785 – – – – – – – –
900 1725 1745 1785 1845 1910 1980 – – – – – –

1000 1765 1795 1835 1910 1980 2050 2115 2320 – – – –
1100 1815 1845 1910 1970 2050 2125 2195 2400 2475 – – –
1200 1865 1910 1970 2040 2115 2185 2270 2475 2545 2730 – –
1300 1930 1970 2030 2105 2185 2260 2340 2545 2630 2815 3020 3105
1400 2010 2050 2115 2205 2280 2360 2445 2650 2670 2990 3070 3155
1500 2075 2115 2185 2270 2350 2435 2515 2730 2885 3070 3155 3235
1600 2135 2175 2250 2330 2425 2505 2590 2940 2960 3155 3235 3320
1700 2195 2240 2310 2400 2495 2575 2795 3010 3040 3235 3320 3400
1800 2260 2300 2380 2475 2555 2650 2875 3090 3125 3320 3400 3495
1900 2320 2370 2445 2545 2640 2865 2950 3175 3205 3400 3495 3585
2000 2400 2445 2525 2620 2710 2940 3030 3270 – – – –
2100 2465 2505 2590 2680 2915 3010 3105 3350 – – – –
2200 2525 2575 2660 2755 2990 3080 3185 3420 – – – –
2300 2590 2640 2720 2825 3050 3155 3255 3505 – – – –
2400 2650 2700 2785 3020 3125 3225 3330 3575 – – – –
2500 2710 2765 2855 3080 3195 3300 3400 3660 – – – –



E18 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB70 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1055 1075 1135 – – – – – – – – –
700 1095 1115 1175 – – – – – – – – –
800 1135 1165 1230 – – – – – – – – –
900 1185 1220 1280 1340 1415 – – – – – – –

1000 1250 1270 1340 1415 1485 1545 1660 – – – – –
1100 1300 1320 1405 1475 1545 1620 1735 1815 – – – –
1200 1350 1385 1465 1545 1620 1690 1805 1970 2050 2175 – –
1300 1415 1445 1535 1610 1690 1765 1970 2050 2125 2260 2330 2415
1400 1485 1525 1610 1680 1765 1930 2050 2135 2215 2350 2425 2505
1500 1545 1590 1670 1755 1920 2000 2125 2205 2290 2435 2505 2590
1600 1610 1650 1735 1815 1990 2075 2195 2290 2370 2505 2590 2670
1700 1670 1710 1795 1970 2060 2145 2270 2360 2445 2590 2670 2765
1800 1735 1785 1865 2040 2125 2215 2350 2435 2525 2670 2765 2845
1900 1805 1845 2020 2115 2205 2290 2425 2515 2610 2755 2845 2940
2000 1865 1920 2115 2205 2300 2390 2525 2620 – – – –
2100 1930 1980 2175 2270 2360 2455 2600 2690 – – – –
2200 1990 2040 2240 2340 2435 2535 2670 2775 – – – –
2300 2050 2205 2310 2400 2505 2610 2740 2845 – – – –
2400 2115 2270 2370 2475 2575 2670 2815 2930 – – – –
2500 2280 2330 2435 2535 2640 2740 2885 3000 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1370 1405 1455 – – – – – – – – –
700 1415 1445 1495 – – – – – – – – –
800 1465 1495 1545 1600 – – – – – – – –
900 1515 1545 1600 1660 1735 1795 – – – – – –

1000 1570 1600 1660 1735 1795 1865 1940 2115 – – – –
1100 1620 1650 1725 1795 1865 1940 2010 2185 2240 – – –
1200 1670 1710 1785 1855 1940 2010 2085 2260 2310 2455 – –
1300 1735 1775 1855 1930 2000 2085 2155 2340 2390 2525 2740 2815
1400 1825 1865 1950 2020 2105 2185 2260 1940 2505 2775 2855 2930
1500 1885 1930 2010 2095 2175 2260 2330 2020 2710 2855 2940 3020
1600 1950 1990 2075 2155 2250 2330 2415 2095 2795 2940 3020 3105
1700 2010 2050 2135 2225 2310 2390 2485 2165 2865 3020 3105 3185
1800 2075 2115 2205 2290 2380 2475 2690 2250 2950 3105 3185 3280
1900 2145 2185 2280 2360 2455 2680 2775 2330 3030 3185 3280 3360
2000 2225 2280 2370 2465 2555 2785 2875 3070 – – – –
2100 2290 2340 2435 2525 2765 2855 2950 3155 – – – –
2200 2350 2400 2505 2600 2835 2930 3020 3225 – – – –
2300 2415 2465 2565 2660 2895 3000 3090 3310 – – – –
2400 2475 2525 2630 2865 2970 3070 3165 3380 – – – –
2500 2535 2590 2690 2930 3040 3145 3245 3455 – – – –



E19CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB70 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U).

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień. Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4//4 waży 75 kg.

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

500 1320 1360 1415 1465 1515 1570 1620 1680 1735 1835 1885 1940 1990 2060 2115 2175 2240 2300
600 1370 1415 1465 1515 1570 1630 1680 1735 1795 1900 1960 2020 2085 2155 2205 2270 2330 2390
700 1425 1465 1515 1570 1620 1680 1745 1805 1865 1980 2040 2105 2165 2240 2300 2360 2435 2495
800 1485 1525 1580 1630 1690 1755 1825 1885 1960 2075 2135 2195 2270 2340 2400 2465 2535 2600
900 1535 1580 1630 1690 1765 1825 1900 1970 2030 2145 2215 2280 2350 2425 2495 2555 2630 2700

1000 1590 1630 1690 1765 1835 1900 1970 2040 2115 2225 2300 2370 2445 2515 2590 2660 2730 2795
1100 1640 1680 1755 1825 1900 1970 2040 2115 2195 2310 2380 2455 2525 2610 2680 2755 2825 2895
1200 1690 1745 1815 1885 1970 2040 2115 2195 2270 2390 2465 2535 2620 2690 2775 2845 2915 2990
1300 1745 1805 1875 1960 2030 2115 2185 2270 2350 2475 2545 – – – – – – –
1400 1805 1865 1950 2020 2105 2185 2260 2350 2425 2555 2630 – – – – – – –
1500 2095 2155 2240 2320 2400 2485 2555 2720 2940 3105 3185 – – – – – – –
1600 2155 2215 2300 2380 2465 2555 2640 2930 3020 3185 3270 – – – – – – –
1700 2215 2280 2370 2455 2535 2620 2845 3010 3090 3255 3350 – – – – – – –
1800 2280 2350 2435 2515 2610 2700 2915 3080 3175 3340 3430 – – – – – – –
1900 2340 2415 2505 2590 2680 2905 3000 3165 – – – – – – – – – –
2000 2425 2495 2590 2670 2775 3000 3090 3255 – – – – – – – – – –
2100 2475 2555 2650 2740 2970 3060 3165 3340 – – – – – – – – – –
2200 2545 2620 2710 2815 3040 3145 3235 3410 – – – – – – – – – –
2300 2600 2680 2785 2875 3115 3215 3310 3495 – – – – – – – – – –
2400 2660 2740 2845 3080 3185 3290 3380 3565 – – – – – – – – – –
2500 2720 2805 2905 3145 3245 3350 3465 3640 – – – – – – – – – –

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

okna

2. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

4. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 345 za szt.

5. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28



E20 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB70 HI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO (ukry-

te): rozwieralno-uchylne(RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1700

620 1290 1320 1370 – – – – – – – – –
700 1330 1360 1415 – – – – – – – – –
800 1395 1415 1465 1525 – – – – – – – –
900 1445 1475 1525 1590 1660 – – – – – – –

1000 1505 1525 1590 1660 1745 1815 1885 – – – – –
1100 1560 1590 1660 1735 1815 1885 1970 2040 – – – –
1200 1620 1650 1725 1805 1885 1970 2040 2125 2205 2390 – –
1300 1680 1725 1795 1875 1960 2040 2125 2205 2290 2485 2565 2650
1400 1805 1845 1920 2000 2085 2175 2260 2340 2435 2630 2710 2795
1500 1865 1910 1990 2075 2165 2250 2330 2435 2515 2710 2805 2885
1600 1930 1970 2050 2145 2240 2320 2425 2515 2600 2795 2885 2980
1700 2000 2040 2125 2215 2310 2415 2495 2590 2680 2885 2970 3060
1800 2060 2115 2195 2290 2380 2485 2575 2680 2775 2970 3060 3155
1900 2135 2185 2270 2360 2475 2565 2660 2765 2855 3060 3155 3245
2000 2215 2270 2360 2455 2565 2660 2755 2855 – – – –
2100 2280 2330 2425 2535 2640 2730 2835 2940 – – – –
2200 2350 2400 2495 2610 2710 2815 2915 3020 – – – –
2300 2415 2465 2565 2680 2785 2885 2990 3105 – – – –
2400 2485 2535 2650 2755 2855 2970 3070 3185 – – – –
2500 2545 2600 2710 2825 2940 3040 3155 3255 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1620 1650 1690 – – – – – – – – –
700 1660 1690 1735 – – – – – – – – –
800 1725 1745 1795 1845 – – – – – – – –
900 1775 1805 1845 1910 1980 2050 – – – – – –

1000 1825 1855 1910 1980 2050 2135 2205 2415 – – – –
1100 1885 1920 1980 2050 2135 2205 2280 2495 2575 – – –
1200 1940 1980 2040 2125 2205 2280 2360 2575 2660 2845 – –
1300 2010 2040 2115 2195 2280 2360 2435 2650 2740 2930 3145 3225
1400 2095 2135 2205 2290 2380 2465 2545 2765 2785 3115 3195 3280
1500 2155 2195 2270 2360 2455 2535 2620 2845 3000 3195 3280 3360
1600 2215 2270 2340 2435 2525 2610 2700 3050 3080 3280 3370 3455
1700 2290 2330 2415 2505 2600 2690 2905 3135 3165 3360 3455 3545
1800 2350 2400 2485 2575 2670 2765 2990 3215 3245 3455 3545 3640
1900 2425 2475 2555 2660 2755 2980 3070 3310 3340 3545 3640 3730
2000 2505 2555 2640 2730 2835 3060 3165 3400 – – – –
2100 2565 2620 2710 2805 3040 3145 3235 3485 – – – –
2200 2640 2690 2785 2875 3115 3215 3320 3565 – – – –
2300 2700 2755 2845 2950 3185 3300 3400 3650 – – – –
2400 2775 2825 2915 3155 3270 3370 3475 3730 – – – –
2500 2835 2885 2990 3225 3340 3445 3555 3815 – – – –



E21CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB70 HI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO (ukry-

te): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1095 1125 1185 – – – – – – – – –
700 1135 1165 1230 – – – – – – – – –
800 1195 1220 1290 – – – – – – – – –
900 1250 1280 1340 1415 1485 – – – – – – –

1000 1310 1330 1415 1485 1560 1630 1755 – – – – –
1100 1360 1395 1475 1560 1630 1710 1825 1910 – – – –
1200 1425 1455 1545 1630 1700 1785 1910 2075 2155 2290 – –
1300 1485 1525 1620 1690 1775 1855 2060 2155 2240 2370 2455 2535
1400 1570 1610 1690 1775 1855 2030 2155 2240 2330 2465 2545 2630
1500 1640 1680 1765 1845 2020 2105 2225 2320 2415 2545 2640 2720
1600 1700 1745 1825 1920 2095 2175 2310 2400 2495 2630 2720 2805
1700 1765 1805 1900 2075 2165 2260 2390 2485 2575 2720 2805 2895
1800 1835 1875 1970 2145 2240 2330 2465 2565 2660 2805 2895 2990
1900 1910 1950 2135 2225 2320 2415 2545 2650 2740 2895 2990 3080
2000 1980 2020 2225 2320 2415 2515 2650 2755 – – – –
2100 2040 2095 2290 2390 2495 2590 2730 2835 – – – –
2200 2105 2155 2360 2465 2565 2670 2815 2915 – – – –
2300 2175 2330 2435 2535 2640 2740 2885 3000 – – – –
2400 2240 2390 2495 2610 2710 2815 2970 3070 – – – –
2500 2400 2465 2565 2670 2785 2895 3040 3155 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1655

620 1425 1445 1505 – – – – – – – – –
700 1465 1495 1545 – – – – – – – – –
800 1515 1545 1610 1660 – – – – – – – –
900 1580 1610 1660 1735 1805 1875 – – – – – –

1000 1630 1660 1735 1805 1875 1950 2020 2195 – – – –
1100 1690 1725 1795 1875 1950 2020 2105 2280 2330 – – –
1200 1745 1785 1865 1940 2020 2105 2175 2360 2415 2555 – –
1300 1815 1855 1930 2010 2095 2175 2260 2445 2495 2640 2855 2940
1400 1910 1950 2030 2115 2195 2280 2360 2050 2620 2895 2980 3060
1500 1970 2010 2105 2185 2280 2360 2445 2135 2825 2980 3060 3145
1600 2040 2085 2165 2260 2350 2435 2525 2205 2905 3060 3145 3235
1700 2105 2145 2240 2330 2425 2505 2600 2290 2990 3145 3235 3330
1800 2175 2215 2310 2400 2495 2590 2815 2370 3080 3235 3330 3420
1900 2240 2290 2380 2475 2575 2805 2895 2455 3165 3320 3420 3515
2000 2340 2380 2485 2575 2680 2905 3000 3205 – – – –
2100 2400 2455 2545 2650 2885 2980 3080 3290 – – – –
2200 2465 2515 2620 2720 2960 3060 3165 3370 – – – –
2300 2535 2590 2690 2795 3030 3135 3235 3455 – – – –
2400 2600 2650 2765 3000 3105 3215 3320 3535 – – – –
2500 2660 2720 2825 3070 3175 3290 3390 3605 – – – –



E22 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB70 HI - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 4/16/4/16/4 U=0,6 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U).

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień. Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4//4 waży 75 kg.

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

500 1135 1175 1240 1300 1360 1425 1475 1545 1610 1670 1735 1785 1855 1930 1990 2060 2125 2195
600 1195 1240 1300 1360 1425 1475 1535 1600 1670 1745 1815 1885 1950 2030 2095 2165 2240 2300
700 1250 1300 1360 1415 1475 1535 1610 1680 1755 1835 1910 1980 2050 2125 2195 2270 2455 2515
800 1310 1350 1415 1475 1545 1620 1690 1765 1845 1920 2000 2075 2145 2330 2400 2475 2555 2630
900 1360 1415 1475 1545 1620 1690 1775 1845 1930 2010 2085 2270 2350 2435 2505 2575 2660 2730

1000 1425 1475 1535 1620 1700 1775 1855 1940 2020 2215 2290 2370 2445 2535 2610 2690 2765 2845
1100 1485 1535 1610 1690 1775 1855 1940 2020 2195 2300 2380 2465 2545 2630 2710 2795 2875 2950
1200 1535 1600 1680 1765 1845 1930 2010 2195 2280 2390 2475 2555 2640 2730 2815 2885 2980 3060
1300 1600 1670 1755 1835 1930 2010 2185 2280 2370 2475 2555 – – – – – – –
1400 1670 1745 1825 1920 2010 2185 2270 2360 2455 2565 2650 – – – – – – –
1500 2125 2195 2290 2370 2555 2650 2740 2835 2930 3040 3125 – – – – – – –
1600 2195 2270 2360 2445 2640 2730 2815 2915 3010 3125 3215 – – – – – – –
1700 2260 2330 2435 2620 2710 2805 2895 3000 3090 3215 3310 – – – – – – –
1800 2330 2400 2505 2690 2795 2885 2990 3080 3185 3310 3400 – – – – – – –
1900 2400 2485 2670 2775 2875 2970 3070 3175 – – – – – – – – – –
2000 2495 2575 2775 2865 2980 3070 3175 3290 – – – – – – – – – –
2100 2565 2650 2845 2950 3050 3155 3255 3370 – – – – – – – – – –
2200 2650 2825 2930 3040 3145 3255 3360 3475 – – – – – – – – – –
2300 2710 2895 3000 3115 3225 3330 3445 3555 – – – – – – – – – –
2400 2785 2970 3070 3185 3300 3410 3525 3640 – – – – – – – – – –
2500 2855 3040 3155 3270 3380 3495 3605 3720 – – – – – – – – – –

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

okna

2. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

4. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 345 za szt.

5. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28



E23CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO RU jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą jednokomorową 4/16/4/ U=1,0 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwieralno-uchylne (RU). 

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

620 1095 1125 1165 – – – – – – – –
700 1125 1165 1210 – – – – – – – –
800 1175 1210 1250 1290 – – – – – – –
900 1220 1250 1290 1340 1395 – – – – – –

1000 1260 1300 1340 1395 1445 1505 1560 – – – –
1100 1310 1340 1395 1445 1505 1560 1610 1670 – – –
1200 1350 1395 1445 1495 1560 1610 1670 1725 1785 1940
1300 1395 1445 1495 1545 1610 1660 1725 1785 1835 2000 2060
1400 1495 1545 1600 1650 1710 1775 1825 1885 1950 2115 2175
1500 1545 1590 1650 1700 1765 1825 1885 1950 2010 2175 2225
1600 1590 1640 1700 1755 1815 1875 1940 2000 2060 2225 2290
1700 1640 1690 1745 1805 1875 1940 2000 2060 2125 2290 2350
1800 1690 1745 1805 1865 1930 1990 2050 2115 2185 2350 2415
1900 1745 1795 1855 1920 1990 2050 2115 – – – –
2000 1815 1865 1920 1990 2050 2125 2185 – – – –
2100 1855 1910 1970 2040 2105 2175 2240 – – – –
2200 1910 1970 2030 2095 2165 2225 2300 – – – –
2300 1960 2010 2085 2145 2215 2290 2350 – – – –
2400 2010 2060 2125 2195 2270 2340 2415 – – – –
2500 2060 2115 2175 2250 2320 2390 2465 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

620 1405 1445 1485 – – – – – – – –
700 1445 1475 1515 – – – – – – – –
800 1485 1515 1570 1610 1650 – – – – – –
900 1525 1570 1610 1650 1700 1755 – – – – –

1000 1570 1610 1650 1700 1755 1815 1865 – – – –
1100 1620 1650 1700 1755 1805 1865 1920 2105 2155 – –
1200 1660 1690 1755 1805 1865 1920 1970 2155 2215 2380 –
1300 1700 1745 1805 1855 1920 1970 2030 2215 2270 2435 2495
1400 1765 1815 1865 1940 1990 2050 2115 2300 2290 2455 2515
1500 1815 1865 1920 1990 2050 2105 2165 2350 2350 2515 2575
1600 1865 1910 1970 2040 2105 2165 2215 2400 2415 2575 2630
1700 1910 1960 2020 2095 2155 2215 2280 2465 2465 2630 2690
1800 1960 2010 2075 2145 2205 2270 2330 2525 2525 2690 2885
1900 2020 2075 2135 2195 2270 2330 2390 – – – –
2000 2085 2135 2195 2260 2330 2390 2455 – – – –
2100 2135 2185 2250 2310 2380 2445 2505 – – – –
2200 2175 2240 2300 2360 2435 2495 2565 – – – –
2300 2225 2280 2350 2415 2485 2555 2620 – – – –
2400 2280 2330 2400 2465 2535 2610 2805 – – – –
2500 2330 2380 2455 2515 2590 2660 2865 – – – –



E24 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO R jednoskrzydłowe

OPO

• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą jednokomorową 4/16/4/ U=1,0 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) lub ROTO DESIGNO 

(ukryte): rozwierane (R).

OPO Roto Alu 540i

OPO Roto Designo

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1430 1500 1600

620 900 930 980 – – – – – – – –
700 930 960 1020 – – – – – – – –
800 970 1000 1065 – – – – – – – –
900 1010 1055 1105 1145 1195 – – – – – –

1000 1065 1095 1145 1195 1260 1310 1405 – – – –
1100 1105 1135 1195 1250 1310 1360 1455 1505 – – –
1200 1145 1175 1250 1300 1350 1415 1505 1560 1620 1725 –
1300 1185 1230 1300 1350 1405 1465 1560 1620 1670 1785 1920
1400 1250 1300 1350 1415 1465 1525 1620 1680 1745 1930 1990
1500 1300 1340 1405 1465 1515 1580 1680 1735 1875 1990 2050
1600 1350 1395 1455 1505 1570 1630 1735 1875 1940 2050 2105
1700 1395 1445 1505 1560 1620 1680 1865 1930 1990 2105 2165
1800 1445 1495 1560 1610 1680 1735 1930 1980 2050 2165 2225
1900 1495 1545 1610 1670 1735 1875 1980 2040 2115 – –
2000 1545 1600 1660 1725 1795 1960 2060 2125 2185 – –
2100 1600 1650 1710 1775 1940 2010 2115 2175 2250 – –
2200 1650 1700 1765 1825 2000 2060 2165 2240 2300 – –
2274 1690 1745 1815 1980 2050 2115 2225 2290 2360 – –
2400 1745 1795 1865 2030 2105 2165 2280 – – – –
2500 1785 1845 1910 2085 2155 2215 2330 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1430 1500 1600

620 1220 1250 1290 – – – – – – – –
700 1250 1290 1330 – – – – – – – –
800 1290 1330 1370 1415 1465 – – – – – –
900 1340 1370 1415 1455 1515 1560 – – – – –

1000 1385 1415 1465 1515 1570 1620 1670 – – – –
1100 1425 1465 1505 1560 1620 1670 1725 1875 – – –
1200 1465 1505 1560 1610 1670 1725 1775 1930 1960 – –
1300 1515 1545 1610 1660 1725 1775 1825 1980 2020 2135 –
1400 1590 1630 1690 1745 1805 1855 1920 1580 2105 2215 2280
1500 1630 1680 1735 1795 1855 1910 1970 1630 2155 2280 2330
1600 1680 1725 1785 1845 1910 1960 2020 1680 2215 2330 2390
1700 1735 1775 1835 1900 1960 2010 2075 1745 2270 2390 2455
1800 1775 1825 1885 1950 2010 2075 2135 1795 2330 2455 2640
1900 1825 1875 1940 2000 2060 2125 2185 1855 2390 – –
2000 1910 1960 2020 2085 2145 2205 2270 2445 2475 – –
2100 1950 2000 2075 2135 2195 2260 2330 2495 2660 – –
2200 2000 2050 2125 2185 2250 2320 2380 2680 2720 – –
2274 2050 2105 2165 2240 2300 2370 2435 2740 2775 – –
2400 2095 2155 2215 2290 2350 2425 2620 – – – –
2500 2145 2195 2270 2330 2400 2475 2670 – – – –
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Okna aluminiowe otwierane: OPO
Wykonanie specjalne

Okno OPO U jednoskrzydłowe

OPO
• System Aluprof MB60 - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości jednokomorową 4/16/4/ U=1,0 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Okucie: klamka okienna oraz okucie obwiedniowe ROTO ALU 540i (widoczne) uchylne (U).

(1) - Do maksymalnego ciężaru skrzydła 80 kg. Obliczenia wg indywidualnych uzgodnień. Przykładowe okno 1600x1600 z szybą 4//4 waży 60 kg.

OPO Roto Alu 540i

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

620 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1430 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

620 970 1010 1055 1095 1145 1185 1240 1280 1330 1385 1435 1485 1535 1590 1640 1690 1745 1785
700 1010 1045 1085 1135 1175 1230 1270 1320 1370 1435 1485 1525 1580 1640 1690 1745 1795 1835
800 1055 1085 1135 1175 1230 1270 1320 1370 1435 1485 1535 1590 1640 1700 1755 1805 1855 1910
900 1095 1125 1175 1220 1280 1330 1385 1435 1485 1545 1600 1650 1700 1765 1815 1865 1920 2075

1000 1135 1175 1220 1270 1330 1385 1435 1485 1545 1610 1660 1710 1765 1825 1875 2030 2095 2145
1100 1185 1220 1270 1320 1385 1435 1485 1545 1600 1660 1710 1775 1825 1990 2040 2105 2155 2205
1200 1230 1270 1320 1370 1435 1485 1545 1600 1660 1725 1775 1940 1990 2050 2105 2165 2215 2280
1300 1270 1310 1370 1425 1485 1535 1600 1650 1710 1775 1940 1990 2050 2115 2175 2225 2290 2340
1400 1320 1360 1425 1475 1535 1600 1650 1710 1775 1940 2000 – – – – – – –
1500 1725 1765 1825 1885 1950 2010 2060 2125 2270 2350 2415 – – – – – – –
1600 1775 1815 1875 1940 2000 2060 2125 2270 2330 2415 2475 – – – – – – –
1700 1815 1865 1930 1990 2050 2115 2260 2320 2380 2475 2525 – – – – – – –
1800 1865 1920 1980 2040 2105 2165 2320 2380 2445 2525 2590 – – – – – – –
1900 1920 1970 2030 2095 2165 2310 2380 2445 2505 – – – – – – – – –
2000 1990 2040 2105 2175 2240 2390 2455 2515 2590 – – – – – – – – –
2100 2040 2095 2155 2225 2380 2445 2505 2575 2640 – – – – – – – – –
2200 2105 2155 2225 2290 2445 2515 2575 2650 2720 – – – – – – – – –
2274 2155 2205 2280 2435 2495 2565 2640 2700 2775 – – – – – – – – –
2400 2195 2260 2330 2485 2555 2620 2690 – – – – – – – – – – –
2500 2250 2310 2370 2535 2610 2670 2740 – – – – – – – – – – –

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

okna

2. Klamka z kluczykiem  + 65 za szt.

3. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 do szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 250 za szt.

4. Otwieracz okna U z poziomu podłogi OL90 powyżej szerokości okna 1200 [mm], mocowany na ościeżnicy(1)  + 345 za szt.

5. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28
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Okna aluminiowe otwierane: OPP
Wykonanie specjalne

Okno OPP 

OPP
• System Aluprof MB77HS ST - profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie - szklone w całości szybą dwukomorową 6 ESG//6//6 ESG U=0,7 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 

5010, RAL 3000.
• Okucie: podnoszono-przesuwne GU z klamką jednostronną Dirigent, uchwytem jednostronnym wpuszczanym - bez wkładki na klucz. 

PRZYKŁADOWA CENA PRZYKŁADOWA CENA 

Wymiar: B=4 000, H=2 200 [mm]
Podział skrzydeł: symetryczny

12155
Wymiar: B=4 000, H=2 200 [mm]
Podział skrzydeł: symetryczny

13280

OPCJE DODATKOWE

1. Inny kolor RAL  + 5 %
do ceny 

okna

2. Wkładka jednostronna  + 35 za szt.

3. Klamka obustronna z wkładką  + 156 za szt.

4. Wypełnienie nietypowe patrz str. E28
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Fasady aluminiowe: FP
Wykonanie specjalne

Wykonanie
• System Aluprof MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SR50PL, MB-SR50A (nakładkowy), MB-SG50 - profile z przegrodą termiczną o konstrukcji słupowo-ryglowej.
• Wypełnienie - szklone szkłem przezroczystym lub emaliowanym (pasy nieprzezierne), pojedynczym lub zespolonym o grubości od 4 [mm] do 48 [mm].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Rys. 28. Fasada FP

Wycena wg indywidualnych kalkulacji

MB-SR50 MB-SR50 EFEKT MB-SR50PL

MB-SR50A MB-SG50
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Szyby zespolone jednokomorowe do okien

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg  
EN 673

RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4 // 4 4// 4 1,1 w cenie drzwi
6 // 6 6// 6 1,0  + 130
33.1 // 4 33.1 (2B2) bezpieczna // 4 1,1  + 100
44.2 // 4 44.2 (P2) bezpieczna // 4 1,1  + 140
44.4 // 4 44.4 (P4) antywłamaniowa // 4 1,1  + 180
33.1mat // 4 33.1(2B2) mat bezpieczna // 4 1,1  + 180
44.2 mat // 4 44.2 (P2) mat bezpieczna // 4 1,1  + 220
44.4 mat //4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4 1,1  + 350
4 ESG // 4 ESG 4 ESG bezpieczna hartowana // 4 ESG bezpieczna hartowana 1,1  + 120
6 ESG // 6 ESG 6 ESG bezpieczna hartowana // 6 ESG bezpieczna hartowana 1,1  + 180
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG //4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG //4 1,1  + 210
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 300
6 Stopsol nieb ESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4 1,1  + 350
6 Stopsol nieb ESG// 33.1 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 440
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4 1,1  + 280
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG// 33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 370
6 Antelio bezb,srebrne,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4 1,1  + 240
6 Antelio bezb,srebrne,brąz ESG// 33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 330
6 Lustro weneckie//4 6 Lustro weneckie//4 1,1  + 280
6 Lustro weneckie// 33.1 6 Lustro weneckie// 33.1 (2B2) bezpieczna 1,1  + 380
4 Chinchilla//4 4 Chinchilla//4 1,1  + 100
4 Master-carre//4 4 Master-carre//4 1,1  + 180
4 Master-ligne//4 4 Master-ligne//4 1,1  + 180
4 Master-point//4 4 Master-point//4 1,1  + 180
4 Silvit//4 4 Silvit//4 1,1  + 100
4 Dekormat//4 4 Dekormat//4 1,1  + 130
PANEL 30 [mm] PANEL 30 [mm]  + 50
Ciepła ramka w kolorze szarym 7040 i 7035, czarnym 9004; brązowym 8016 i 8003; białym 9016  + 17

Szyby zespolone dwukomorowe do okien

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg  
EN 673

RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4 //4 4//4//4 0,5 w cenie drzwi
6 // 6 6//6// 6 0,5  + 180
33.1 //4 33.1 (2B2) bezpieczna //4//4 0,6  + 120
44.2 //4 44.2 (P2) bezpieczna //4//4 0,6  + 170
44.4 //4 44.4 (P4) antywłamaniowa //4//4(1) 0,6  + 240
33.1 mat //4 33.1(2B2) mat bezpieczna //4//4 0,7  + 80
44.2 mat //4 44.2 (P2) mat bezpieczna //4//4 0,7  + 200
44.4 mat //4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4//4(1) 0,7  + 350
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//4 0,7  + 200
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 300
6 Stopsol nieb ESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//4 0,7  + 340
6 Stopsol nieb ESG//33.1 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//33.1(2B2) bezpieczna 0,7  + 440
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//4 0,7  + 270
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 380
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//4 0,7  + 230
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 340
6 Lustro weneckie//4 6 Lustro weneckie//4//4 0,7  + 280
6 Lustro weneckie//33.1 6 Lustro weneckie//4//33.1 (2B2) bezpieczna 0,7  + 380
4 Chinchilla//4 4//4 Chinchilla//4 0,6  + 90
4 Master-carre//4 4//4 Master-carre//4 0,6  + 160
4 Master-ligne //4 4//4 Master-ligne //4 0,6  + 160
4 Master-point //4 4//4 Master-point //4 0,6  + 160
4 Silvit //4 4//4 Silvit //4 0,6  + 90
4 Dekormat //4 4//4 Dekormat //4 0,6  + 130
Panel 40 [mm] Panel 40 [mm] – 20
Ciepła ramka w kolorze szarym 7040 i 7035, czarnym 9004; brązowym 8016 i 8003; białym 9016  + 34

Okna aluminiowe
Opcje dodatkowe
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Drzwi i okna aluminiowe przeciwpożarowe: 
D1AEI30, D2AEI30, D1AEI60, D2AEI60, OAEI30, OAEI60, OAEI120
Opis techniczny

Informacje ogólne
Stolarka przeciwpożarowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, 
przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej - drzwi i ścianki 
aluminiowe przeciwpożarowe.

Informacje szczegółowe
• Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe jedno lub dwuskrzydłowe (Aluprof 

MB78EI). Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników 
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm]. 
Skrzydło może być wypełnione szybą pojedynczą, zespoloną przeciwpożarową 
lub panelem. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. 
Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wypełnienie 
zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. 
Drzwi wyposażone w okucia zgodne z EN-1125 mogą być stosowane na 
drogach ewakuacyjnych.

• Okna aluminiowe przeciwpożarowe stałe (Aluprof MB78EI lub MB118EI). 
Ościeżnica oraz poprzeczki wykonane są z kształtowników aluminiowych 
trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm] dla okien 
EI30 lub EI60 oraz o głębokości 118 [mm] dla okien stałych EI120. Mogą 
być wypełnione szybą ognioochronną pojedynczą, zespoloną lub panelem. 
Ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane 
jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych. Okna i drzwi mogą być 
montowane również w zespoły tworząc ścianki ognioochronne.

Przykładowe przekroje

Rys. 1. Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI30 lub EI60.

Rys. 2. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych przeciwpożarowych. Rys. 3. Przekrój piono-
wy drzwi aluminiowych 
przeciwpożarowych.

Rys. 4. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeciwpożarowe EI.

Rys. 5. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych  
przeciwpożarowych.

Rys. 6. Przekrój piono-
wy drzwi dwuskrzy-
dłowych aluminiowych 
przeciwpożarowych.

Rys. 7. Okno aluminiowe przeciwpożarowe stałe.

Rys. 8. Przekrój poziomy okna aluminiowego przeciwpożarowego EI30 lub EI60.

Rys. 9. Przekrój poziomy okna aluminiowego przeciwpożarowego EI120.

Odporność ogniowa i dymoszczelność
Odporność ogniowa w klasie EI30, EI60 lub Ei120 oznacza szczelność ogniową 
(zapobieganie przedostawania się płomieni) i izolacyjność ogniową (ogranicze-
nie przepływu energii cieplnej) przez odpowiednio 30, 60 lub 120 minut. 
Dymoszczelność S oznacza ograniczony przepływ gazów w jednostce czasu 
(przy różnicy ciśnienia 50 Pa, w temperaturze 200oC).

Wypełnienie
Wypełnienie może być w postaci panelu lub szkła ognioochronnego. Szkło może 
być łączone z innymi rodzajami szkieł, tworząc przeszklenia zespolone.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki przeciwpożarowej wprowadzono odpowiednie ozna-
czenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“ - drzwi, 
 - “O“ - okna, 
 - “W“ - ścianki (1), 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“ - drzwi jednoskrzydłowe, 
 - “2“ - drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “A“ - aluminiowe,
• czwarty symbol skrótu oznacza odporność ogniową: 
 - “EI30“ - odporność ogniowa 30 minut, 
 - “EI60“ - odporność ogniowa 60 minut.
 - “EI120“- odporność ogniowa 120 minut.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi i okien:
D1AEI30 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) aluminiowe (A), o odporności ognio-

wej EI30 (EI30),
D1AEI60 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) aluminiowe (A), o odporności ognio-

wej EI60 (EI60),
D2AEI30 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) aluminiowe (A), o odporności ogniowej 

EI30 (EI30),
D2AEI60 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) aluminiowe (A), o odporności ogniowej 

EI60 (EI60),
OAEI30 - okna (O) aluminiowe (A), o odporności ogniowej EI30 (EI30),
OAEI60 - okna (O) aluminiowe (A), o odporności ogniowej EI60 (EI60),
OAEI120 - okna (O) aluminiowe (A), o odporności ogniowej EI120 (EI120),
WAEI30 - ścianki (W) aluminiowe (A), o odporności ogniowej EI30 (EI30),
WAEI60 - ścianki (W) aluminiowe (A), o odporności ogniowej EI60 (EI60).

(1) - Ścianka jest to zestaw okien lub okien i drzwi. 



F5CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Opis techniczny

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy 
skrzydła czynnego),ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie 
budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym 
pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi niespełniające powyż-
szych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Określenie kierunku otwierania drzwi

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 10. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 11. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 12. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 13. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Kolory
W drzwiach, oknach i ściankach aluminiowych proszkowo malowane są rama 
skrzydła, ościeżnica, zawiasy oraz ewentualny panel.

Inny kolor RAL
Drzwi, okna i ścianki aluminiowe przeciwpożarowe mogą być malowane prosz-
kowo na dowolny kolor z palety RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, 
refleksyjnym i metalicznym). 
Stolarkę aluminiową przeciwpożarową można też malować proszkowo w ko-
lorach Decor. Jest to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez 
transfer fotoczułych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwie po-
liestrowej farby proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą, a zarazem 
dekoracyjną powłokę imitującą drewno czy marmur.

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą należy zerwać po zamontowaniu wy-
robów.

Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy 
z wkładką z trzema kluczami, klamkę D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie 
podłużnym, samozamykacz oraz bolce przeciwwyważeniowe.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami,
• wkładki antywłamaniowe kl. C w miejsce zwykłych,
• klamki D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym,
• klamki D-335 ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym,
• okucie antypaniczne,
• zaczep elektromagnetyczny awersyjny lub rewersyjny.

Wymagania montażowe

odbojnik

Rys. 14. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy.

Rys. 15. Montaż w otworze - przekrój pionowy.

od
bo

jn
ik

Rys. 16. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.

Drzwi i okna aluminiowe przeciwpożarowe: 
D1AEI30, D2AEI30, D1AEI60, D2AEI60, OAEI30, OAEI60, OAEI120
Opis techniczny
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So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Sj = Sd - 225 [mm], 
Sd I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sj I -szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sj I = Sd I - 160 [mm],
Sj II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych  

Sj II = Sd - 300 [mm],
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi bez progu Hj = Hd 

- 72 [mm], wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi progiem 
Hj = Hd - 92 [mm],

E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 
kierunku otwierania E = Sj (Sd I) + 110 [mm].

Wyposażenie i dostawa
Drzwi, okna i ścianki są zmontowane, przygotowane do montażu (otwory 
w ościeżnicy do montażu bezpośredniego i kotwy stalowe do montażu pośred-
niego).
Okna i drzwi dostarczane są w jednej części. W przypadku dużych drzwi i ścia-
nek aluminiowych stolarka jest zdemontowana do celów transportowych.

Możliwość zastosowania opcji dodatkowych w po-
szczególnych typach drzwi i okien

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego wynosi 400 [mm].
Dla drzwi z okuciem antypanicznym minimalna szerokość 
podziału dla skrzydła biernego 570 [mm].

W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie odboj-
nika. (Sposób montażu odbojnika wg Rys. 16).

Drzwi i okna aluminiowe przeciwpożarowe: 
D1AEI30, D2AEI30, D1AEI60, D2AEI60, OAEI30, OAEI60, OAEI120
Opis techniczny



F7CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe: D1AEI30, D2AEI30 
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe(1)

D1AEI30

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym i samozamykaczem 

ramieniowym GEZE TS4000.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI30 dla drzwi wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe(1)

D2AEI30

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym i samozamykaczem 

ramieniowym GEZE TS4000 na skrzydle czynnym.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI30 dla drzwi wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Opcje dodatkowe
Wypełnienia RÓŻNICA CENOWA

EI30 MAT pojedyncza  + 150 za m2

Panel nieprzezierny EI30 (blachy ocynk. i płyty GKF)(2)  – 290 za m2

zespolona EI30//6 ESG  + 260 za m2

zespolona EI30 MAT//6ESG  + 410 za m2

zespolona EI30//P2  + 450 za m2

zespolona EI30 MAT//P2  + 600 za m2

zespolona EI30//P4  + 530 za m2

zespolona EI30 MAT//P4  + 680 za m2

poprzeczka EI30  + 300 za mb

(1) -  Ilość zawiasów dobierana jest w zależności od ciężaru i gabarytu skrzydła. Maksymalna szerokość skrzydła biernego (S II) drzwi dwuskrzydłowych = 1445 [mm]. Szerokość minimalna skrzydła 
biernego drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych = 500 [mm]. Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia 
Technicznego minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).

(2) -  Panele nieprzezierne możemy zastosować:
• w drzwiach jednoskrzydłowych bez poprzeczki poziomej o maksymalnych wymiarach 1300x2400 [mm],
• w drzwiach jednoskrzydłowych z poprzeczką poziomą o maksymalnej szerokości 1300 [mm],
• w drzwiach dwuskrzydłowych bez poprzeczki poziomej o maksymalnym podziale 1240 [mm] i wysokości 2400 [mm],
• w drzwiach dwuskrzydłowych z poprzeczką poziomą o maksymalnym podziale 1240 [mm],

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1512

1800 4050 4275 4450 4875 5040 5245 5460
1900 4175 4400 4595 5030 5195 5410 5635
2000 4300 4535 4730 5175 5360 5575 5810
2100 4430 4680 4885 5340 5525 5750 5995
2200 4575 4825 5040 5505 5700 5935 6195
2300 4690 4955 5185 5645 5855 6100 6360
2400 4815 5090 5315 5790 6005 6265 6535
2500 4935 5215 5460 5945 6160 6430 6710
2560 5000 5285 5525 6020 6245 6500 6790

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2596

1800 6780 6975 7170 7440 7605 7800 7985 8180 8375 8550 8735 8935 9120
1900 6985 7190 7390 7655 7840 8035 8230 8440 8645 8820 9015 9220 9415
2000 7180 7400 7605 7880 8065 8285 8480 8695 8910 9095 9305 9520 9715
2100 7420 7635 7860 8150 8335 8560 8770 8985 9210 9405 9625 9840 10055
2200 7635 7870 8100 8385 8595 8820 9035 9270 9500 9705 9930 10160 10375
2300 7840 8080 8315 8615 8830 9065 9295 9530 9765 9985 10210 10445 10675
2400 8025 8275 8520 8830 9055 9295 9530 9775 10025 10250 10490 10735 10970
2500 8230 8480 8735 9055 9285 9540 9785 10035 10290 10530 10775 11025 11270
2560 8375 8635 8890 9220 9450 9705 9965 10220 10480 10715 10970 11230 11475
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Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe: D1AEI60, D2AEI60
Wykonanie specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe(1)

D1AEI60

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym i samozamykaczem 

ramieniowym GEZE TS4000.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI60 dla drzwi wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Drzwi dwuskrzydłowe(1)

D2AEI60

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym i samozamykaczem 

ramieniowym GEZE TS4000 na skrzydle czynnym.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI60 dla drzwi wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 

7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

(1) -  Ilość zawiasów dobierana jest w zależności od ciężaru i gabarytu skrzydła. Maksymalna szerokość skrzydła biernego (S II) drzwi dwuskrzydłowych = 1445 [mm]. Szerokość minimalna skrzydła 
biernego drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych = 500 [mm]. Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Działem Wsparcia 
Technicznego minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).

(2) -  Panele nieprzezierne możemy zastosować:
• w drzwiach jednoskrzydłowych bez poprzeczki poziomej o maksymalnych wymiarach 1300x2400 [mm],
• w drzwiach jednoskrzydłowych z poprzeczką poziomą o maksymalnej szerokości 1300 [mm],
• w drzwiach dwuskrzydłowych bez poprzeczki poziomej o maksymalnym podziale 1240 [mm] i wysokości 2400 [mm],
• w drzwiach dwuskrzydłowych z poprzeczką poziomą o maksymalnym podziale 1240 [mm],

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1512

1800 5750 6130 6460 6790 7110 7450 7830
1900 5945 6335 6685 7035 7375 7740 8140
2000 6140 6555 6925 7295 7645 8025 8450
2100 6360 6790 7180 7565 7945 8335 8780
2200 6575 7025 7430 7840 8230 8645 9110
2300 6770 7245 7665 8090 8500 8935 9405
2400 6965 7460 7905 8345 8770 9220 9715
2500 7160 7675 8130 8595 9045 9520 10025
2560 7265 7780 8255 8715 9180 9655 10180

Wysokość 
drzwi (H) 

w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2596

1800 8405 8735 9075 10015 9785 10115 10445 10775 11105 11415 11745 12075 12405
1900 8705 9055 9405 10355 10160 10500 10850 11190 11550 11870 12220 12560 12910
2000 9005 9365 9735 10705 10520 10880 11250 11610 11980 12320 12690 13055 13415
2100 9335 9715 10105 11095 10930 11300 11685 12065 12455 12815 13195 13580 13960
2200 9655 10045 10455 11465 11310 11715 12105 12505 12910 13290 13690 14085 14485
2300 9940 10365 10785 11805 11670 12095 12505 12920 13350 13745 14165 14575 14990
2400 10240 10675 11115 12155 12045 12475 12910 13340 13785 14195 14630 15060 15495
2500 10540 10995 11445 12505 12405 12855 13310 13765 14215 14650 15100 15555 16010
2560 10745 11200 11670 12745 12650 13115 13580 14040 14505 14950 15410 15875 16340

Opcje dodatkowe
Wypełnienia RÓŻNICA CENOWA

EI60 MAT pojedyncza  + 150 za m2

Panel nieprzezierny EI60 (blachy ocynk. i płyty GKF)  – 820 za m2

zespolona EI60//6 ESG  + 260 za m2

zespolona EI60 MAT//6ESG  + 410 za m2

zespolona EI60//P2  + 450 za m2

zespolona EI60 MAT//P2  + 600 za m2

zespolona EI60//P4  + 530 za m2

zespolona EI60 MAT//P4  + 680 za m2

poprzeczka EI60  + 310 za mb
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Okna i ścianki aluminiowe przeciwpożarowe: OAEI30
Wykonanie specjalne

Okna stałe EI30

OAEI30
• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - konstrukcja bez poprzeczek.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI30 dla okien wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Okna techniczne EI30

OAEI30
techniczne

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym i samozamykaczem ramie-

niowym GEZE dobranym do ciężaru skrzydła.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI30 dla okien wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane do wewnątrz.

Konstrukcja
ościeżnica z szybą poj EI30 525 za mb

poprzeczka EI30 310 za mb

poprzeczka wzm EI30 390 za mb

Panel nieprzezierny EI30 (blachy ocynk. i płyty GKF) – 290 za m2

Wypełnienia nietypowe patrz str. F9

Wysokość 
okna (H) 

w [mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1512

750 2455 2515 2640 2765 2915 – – – – –
800 2515 2575 2700 2825 2990 3115 – – – –
900 2630 2690 2825 2960 3125 3255 3640 – – –

1000 2775 2845 2990 3125 3310 3445 3835 3980 – –
1100 2885 2960 3115 3255 3445 3595 3990 4145 4285 –
1200 3000 3070 3235 3390 3585 3750 4155 4310 4475 4650
1300 3105 3195 3360 3525 3730 3895 4310 4475 4650 4825
1400 3215 3310 3485 3660 3875 4050 4460 4635 4825 5010
1500 3350 3445 3630 3815 4030 4215 4635 4825 5010 5215
1600 3475 3575 3770 3960 4185 4380 4825 5010 5205 5410
1700 3585 3690 3895 4090 4330 4535 4975 5185 5380 5595
1800 3700 3805 4020 4225 4475 4680 5130 5350 5555 5780
1900 3815 3925 4145 4360 4615 4835 5295 5515 5730 5965
2000 3945 4060 4285 4515 4770 5000 5470 5700 5925 6160
2100 4050 4175 4410 4650 4915 5150 5625 5865 6100 6345
2200 4185 4310 4555 4790 5070 5315 5800 6050 6295 6555
2300 4300 4420 4680 4925 5215 5470 5965 6215 6470 6740
2400 4410 4545 4800 5060 5360 5615 6120 6380 6645 6925
2500 4535 4670 4945 5215 5515 5780 6295 6565 6830 7120
2612 4595 4730 5010 5275 5585 5865 6380 6645 6925 7210

Maksymalny wymiar bez poprzeczki to 1490x2500 [mm]. maksymalny wymiar wysokości wg Aprobaty Technicznej = 4000 [mm], 
w konstrukcjach z poprzeczką pionową powyżej wysokości 2500 [mm] należy zastosować poprzeczkę wzmocnioną. Maksymalna sze-
rokość okna z poprzeczkami jest nieograniczona pod warunkiem zastosowania dylatacji co 6000 [mm]. Minimalny wymiar okna stałego 
to 600x600 [mm]. Maksymalne wymiary pola z panelem EI 30 (szerokość x wysokość) 1260 x 2560 [mm]. Maksymalne wymiary pola 
z panelem EI 60 (szerokość x wysokość) 1560 x 2560 [mm].

Minimalny wymiar okna technicznego to 612x712 [mm].

Opcje dodatkowe
Wypełnienia RÓŻNICA CENOWA

EI30 MAT pojedyncza  + 150 za m2

Panel nieprzezierny EI30 (blachy ocynk. i płyty GKF) –  290 za m2

zespolona EI30//6 ESG  + 260 za m2

zespolona EI30 MAT//6ESG  + 410 za m2

zespolona EI30//P2  + 450 za m2

zespolona EI30 MAT//P2  + 600 za m2

zespolona EI30//P4  + 530 za m2

zespolona EI30 MAT//P4  + 680 za m2

poprzeczka EI30  + 300 za mb
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Okna stałe EI60

OAEI60
• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - konstrukcja bez poprzeczek.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI60 dla okien wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Okna techniczne EI60

OAEI60
techniczne

• System Aluprof MB78EI - profil z przegrodą termiczną - skrzydło bez poprzeczki.
• Okucia - z jednym zamkiem, klamką D-116 ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym i samozamykaczem ramie-

niowym GEZE dobranym do ciężaru skrzydła.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI60 dla okien wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane do wewnątrz.

Okna i ścianki aluminiowe przeciwpożarowe: OAEI60
Wykonanie specjalne

Konstrukcja
ościeżnica z szybą poj EI60 825 za mb
poprzeczka EI60 320 za mb
poprzeczka wzm EI60 410 za mb
Panel nieprzezierny EI60 (blachy ocynk. i płyty GKF) – 820 za m2

Wypełnienia nietypowe patrz str. F10

Wysokość 
okna (H) 

w [mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1512

750 3000 3090 3270 3455 3670 – – – – –
800 3080 3175 3360 3555 3770 3970 – – – –
900 3245 3350 3555 3760 4000 4205 4410 – – –

1000 3445 3555 3770 4000 4255 4485 4700 4925 – –
1100 3595 3720 3960 4205 4485 4720 4955 5205 5440 –
1200 3760 3895 4155 4410 4700 4955 5215 5470 5730 6005
1300 3925 4060 4340 4615 4925 5205 5470 5750 6030 6315
1400 4080 4225 4525 4815 5140 5440 5730 6030 6315 6625
1500 4265 4420 4730 5040 5380 5700 6005 6315 6625 6955
1600 4440 4605 4935 5265 5625 5955 6285 6615 6945 7285
1700 4605 4770 5120 5470 5845 6195 6545 6885 7235 7595
1800 4760 4945 5305 5665 6070 6430 6800 7160 7520 7905
1900 4925 5110 5490 5875 6295 6675 7060 7440 7820 8210
2000 5100 5295 5700 6100 6535 6935 7325 7725 8130 8540
2100 5265 5470 5885 6305 6750 7170 7585 8005 8420 8850
2200 5440 5655 6090 6520 6995 7430 7860 8295 8725 9180
2300 5605 5830 6275 6730 7210 7665 8120 8570 9025 9490
2400 5760 5995 6470 6935 7440 7915 8375 8850 9315 9800
2500 5945 6180 6665 7160 7675 8170 8655 9140 9625 10125
2612 6030 6265 6770 7265 7790 8285 8780 9285 9775 10280

Maksymalny wymiar bez poprzeczki to 1490x2500 [mm]. maksymalny wymiar wysokości wg Aprobaty Technicznej = 4000 [mm], 
w konstrukcjach z poprzeczką pionową powyżej wysokości 2500 [mm] należy zastosować poprzeczkę wzmocnioną. Maksymalna sze-
rokość okna z poprzeczkami jest nieograniczona pod warunkiem zastosowania dylatacji co 6000 [mm]. Minimalny wymiar okna stałego 
to 600x600 [mm]. Maksymalne wymiary pola z panelem EI 30 (szerokość x wysokość) 1260 x 2560 [mm]. Maksymalne wymiary pola 
z panelem EI 60 (szerokość x wysokość) 1560 x 2560 [mm].

Minimalny wymiar okna technicznego to 612x712 [mm].

Opcje dodatkowe
Wypełnienia RÓŻNICA CENOWA

EI60 MAT pojedyncza  + 150 za m2

Panel nieprzezierny EI60 (blachy ocynk. i płyty GKF) –  820 za m2

zespolona EI60//6 ESG  + 260 za m2

zespolona EI60 MAT//6ESG  + 410 za m2

zespolona EI60//P2  + 450 za m2

zespolona EI60 MAT//P2  + 600 za m2

zespolona EI60//P4  + 530 za m2

zespolona EI60 MAT//P4  + 680 za m2

poprzeczka EI60  + 310 za mb
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Okna stałe EI120

OAEI120
• System Aluprof MB118EI - profil z przegrodą termiczną - konstrukcja bez poprzeczek.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą pojedynczą EI120 dla okien wewnętrznych. 
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Okna i ścianki aluminiowe przeciwpożarowe: OAEI120
Wykonanie specjalne

Konstrukcja
ościeżnica z szybą poj EI120 1195 za mb
poprzeczka EI120 do konstr. wewnętrznych 775 za mb
ościeżnica z szybą zesp EI120//6 ESG 1265 za mb
poprzeczka EI120 do konstr. zewnętrznych 785 za mb

Maksymalny wymiar bez poprzeczki to 1500x3000 [mm]. maksymalny wymiar wysokości wg Aprobaty Technicznej = 4000 [mm], w kon-
strukcjach z poprzeczką pionową powyżej wysokości 2500 [mm] należy zastosować poprzeczkę wzmocnioną. Maksymalna szerokość 
okna z poprzeczkami jest nieograniczona pod warunkiem zastosowania dylatacji co 6000 [mm]. Minimalny wymiar okna stałego to 
600x600 [mm].
Poniżej przedstawiono maksymalne gabaryty pól dla okien stałych przeciwpożarowych.
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Drzwi i okna aluminiowe przeciwpożarowe
Opcje dodatkowe

(1) -  Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny musi być zamontowany przy zamku dodatkowym. Cena zaczepu rewersyjnego zawiera koszt dodatkowego zamka.
(2) -  W skład kompletu okucia do drzwi dwuskrzydłowych wchodzi okucie antypaniczne i samozamykacz na skrzydło bierne + RKZ.
(3) -  Dla zachowania zgodności z EN 1125: 

•  Maksymalna szerokość drzwi jednoskrzydłowych 1400 [mm]. 
•  Minimalny podział dla skrzydła biernego 570 [mm]. 
•  Maksymalny podział dla skrzydła czynnego 1350 [mm]. 
•  Maksymalna wysokość drzwi 2320 [mm].

1. Inny kolor RAL  + 5% za kpl.

2. Kolor Decor  + 15% za kpl.

3. Dodatkowy zamek  + 170 za szt.

4. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2-C (5kluczy w zestawie)  + 120 za kpl.

5. Gałko-klamka D-116/ K-160  + 20 za kpl.

6. Zaczep elektromagnetyczny do drzwi jednoskrzydłowych  + 920 za kpl.

7. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny do drzwi jednoskrzydłowych(1)  + 1840 za kpl.

8. Zaczep elektromagnetyczny do drzwi dwuskrzydłowych  + 1190 za kpl.

9. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny do drzwi dwuskrzydłowych(1)  + 2110 za kpl.

10. Okucie antypaniczne 1-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych(3) (dostępne tylko dla drzwi wewnętrznych)  + 380 za kpl.

11. Okucie antypaniczne 3-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych(3)  + 830 za kpl.

12. Okucie antypaniczne 1-punktowe do drzwi dwuskrzydłowych(2)(3) (dostępne tylko dla drzwi wewnętrznych)  + 1540 za kpl.

13. Okucie antypaniczne 3-punktowe do drzwi dwuskrzydłowych(2)(3)  + 2010 za kpl.

14. Samozamykacz ECO Schulte TS 61B NEWTON z szyną do drzwi jednoskrzydłowych (2-5)  + 100 za kpl.

15. Samozamykacz ECO Schulte TS 61B NEWTON z szyną do drzwi jednoskrzydłowych (5-6)  + 110 za szt.

16. 2 x Samozamykacz ECO Schulte TS 61B NEWTON z szyną do drzwi dwuskrzydłowych (2-5)+RKZ  + 870 za szt.

17. 2 x Samozamykacz ECO Schulte TS 61B NEWTON z szyną do drzwi dwuskrzydłowych (5-6)+RKZ  + 890 za szt.

18. Samozamykacz TS 4000 na skrzydło bierne + RKZ  + 510 za kpl.

19. Samozamykacz DORMA TS 89F z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych (2-6) zamiennie

20. Samozamykacz DORMA TS 93B z szyną do drzwi jednoskrzydłowych (2-6)  + 170 za szt.

21. 2 x Samozamykacz DORMA TS 93B z szyną GSR do drzwi dwuskrzydłowych (2-6)  + 960 za kpl.

22. Klamka D-116 na dzielonym szyldzie w cenie

23. Klamka D-335 na dzielonym szyldzie w cenie

24. Dymoszczelność drzwi jednoskrzydłowych-listwa opadająca  + 260 za kpl.

25. Dymoszczelność drzwi dwuskrzydłowych-listwa opadająca  + 520 za kpl.

Brak możliwości stosowania jednocześnie zaczepu elektromagnetycznego i okucia antypanicznego. 
Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. Przy zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach dwuskrzydłowych z RKZ należy każdorazowo uzgadniać z Dzia-
łem Wsparcia Technicznego minimalną szerokość skrzydła biernego (szerokość samozamykacza i RKZ).
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Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi aluminiowe boczne w szczególności znajdują zastosowanie jako dodat-
kowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową lub  rolowaną . 
Dwuskrzydłowe drzwi garażowe budową nawiązują do bram rozwiernych, i za-
zwyczaj pełnią funkcję bramy, głównie sprawdzają się w miejscach o nietypo-
wych warunkach zabudowy . 
Drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe aluminiowe przeznaczone są do 
użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych i budynkach 
przemysłowych - drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną, drzwi aluminiowe bez 
przegrody termicznej . Standardowo drzwi wyposażone są w zamek z wkładką, 
trzy klucze, klamkę .

Skrzydło drzwi i ościeżnica
• Drzwi aluminiowe zewnętrzne DoorTherm 86 (Aluprof MB86ST) jedno lub 

dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana 
jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną 
o głębokości 77 [mm] . System MB-86 ST  posiada pustą komorę centralną 
wewnątrz profili zespolonych między przekładkami termicznymi . Skrzydło wy-
pełnione jest panelem stalowym 60 [mm] ocieplonym pianką poliuretanową, 
od strony wewnętrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca 
w kolorze drzwi . Od zewnątrz struktura panela jak w bramach garażowych 
segmentowych UniTherm . Rama skrzydła i ościeżnica malowane są proszko-
wo . Drzwi posiadają próg z przegrodą termiczną oraz uszczelki przylgowe 
na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy . Wypełnienie zamontowane jest za 
pomocą uszczelek i listew przyszybowych . Konstrukcje drzwi pozwalają uzy-
skać bardzo dobre parametry termiczne . (Rys . 1, Rys . 2) .

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne DoorPro 70 (Aluprof MB70) jedno lub dwu-
skrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest 
z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głę-
bokości 70 [mm] . W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne 
w kształcie omegi o szerokości 24 [mm] z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym . Taki kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do 
przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników . Skrzydło wy-
pełnione jest panelem stalowym 40 [mm] ocieplonym pianką poliuretanową . 
Od wewnątrz i z zewnątrz struktura panela jak w bramach garażowych seg-
mentowych UniPro . Panel od wewnątrz jest w kolorze zbliżonym do RAL 9002 
(z wyjątkiem miejsc łączenia paneli) . 
W drzwiach dwuskrzydłowych DoorPro 70 RC w wersji antywłamanio-
wej RC3/SKG*** od strony wewnętrznej zamontowana jest dodatkowa 
blacha uszczelniająca i wzmacniająca poszycie skrzydła w kolorze drzwi . 
Rama skrzydła i ościeżnica malowane są proszkowo . Drzwi posiadają próg 
z przegrodą termiczną oraz uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzy-
dła i ościeżnicy . Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew 
przyszybowych (Rys . 3 - Rys . 6) .

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne DoorPro 60 (Aluprof MB60E) jedno- lub 
dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana 
jest z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną 
o głębokości 60 [mm] . Skrzydło wypełnione jest panelem stalowym 40 [mm] 
ocieplonym pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura pa-
nela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro . Panel od wewnątrz 
jest w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli) . 
Rama skrzydła i ościeżnica malowane są proszkowo . Drzwi posiadają próg 
z przegrodą termiczną oraz uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzy-
dła i ościeżnicy . Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew 
przyszybowych (Rys . 7, Rys . 8) .

• Drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne DoorPro 45 (AW 45) - jedno- 
lub dwuskrzydłowe bez przegrody termicznej: rama skrzydła i ościeżnicy wy-
konana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody 
termicznej o głębokości 45 [mm] . Skrzydło wypełnione jest panelem stalowym 
40 [mm] ocieplonym pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struk-
tura panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro . Panel od we-
wnątrz jest w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia 
paneli) . Rama skrzydła i ościeżnica malowane są proszkowo . Drzwi posiadają 
uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy . Wypełnienie 
zamontowane jest w sposób bezklipsowy (Rys . 9, Rys . 10) .

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne DoorLight 45 (Aluprof MB 45) jedno- lub 
dwuskrzydłowe bez przegrody termicznej: rama skrzydła i ościeżnicy wyko-
nana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody 
termicznej o głębokości 45 [mm] . Skrzydło wypełnione jest profilem aluminio-
wym z bramy rolowanej AW 77 lub AW 100, wypełnionym pianką poliure-
tanową, od strony wewnętrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczel-
niająca w kolorze drzwi . Rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel malowane są 
proszkowo . Drzwi posiadają uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzy-
dła i ościeżnicy . Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew 
przyszybowych (Rys . 11, Rys . 12) . 

Przekroje skrzydła i ościeżnicy
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Rys. 1. Przekrój poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną DoorTherm 86 
(drzwi wypełnione panelem stalowym 60 [mm]) - system MB86ST .

Rys. 2.   Przekrój pionowy przez drzwi 
aluminiowe z przegrodą termiczną 
DoorTherm 86 (drzwi wypełnione panelem 
stalowym 60 [mm]) - system MB86ST .
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Rys. 3. Przekrój poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną DoorPro 70 (drzwi 
wypełnione panelem stalowym 40 [mm]) - system MB70 .

Rys. 4. Przekrój pionowy przez drzwi 
aluminiowe z przegrodą termiczną DoorPro 70 
(drzwi wypełnione panelem stalowym 40 [mm]) - 
system MB70 . 15
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Rys. 5. Przekrój poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną DoorPro 70 RC 
w wersji antywłamaniowej RC3 (drzwi wypełnione panelem stalowym 40 [mm]) - system 
MB70 .

Rys. 6. Przekrój pionowy przez drzwi aluminiowe 
z przegrodą termiczną DoorPro 70 RC w wersji 
antywłamaniowej RC3 (drzwi wypełnione pane-
lem stalowym 40 [mm]) - system MB70 .
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(1) - Szerokość profili skrzydła zależna od wymiarów drzwi . 



G5CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Opis techniczny
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Rys. 7. Przekrój poziomy przez drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną DoorPro 60 (drzwi 
wypełnione panelem stalowym 40 [mm]) - system MB 60E .

Rys. 8. Przekrój pionowy przez drzwi 
aluminiowe z przegrodą termiczną  
DoorPro 60 (drzwi wypełnione panelem 
stalowym 40 [mm]) - system MB 60E .
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Rys. 9. Przekrój poziomy przez drzwi bez przegrody termicznej DoorPro 45 (drzwi wypełnio-
ne panelem stalowym 40 [mm]) - system AW45.

Rys. 10. Przekrój poziomy przez drzwi 
aluminiowe z przegrodą termiczną DoorPro 
45 (drzwi wypełnione panelem stalowym 40 
[mm]) - system AW45 .
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Rys. 11. Przekrój poziomy przez drzwi bez przegrody termicznej DoorLight 45 (drzwi wypeł-
nione profilem aluminiowym AW 77 lub AW100) - system MB 45 .

Rys. 12. Przekrój pionowy przez drzwi bez 
przegrody termicznej DoorLight 45 (drzwi 
wypełnione profilem aluminiowym AW 77 lub 
AW100) - system MB 45 .
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Wymiary drzwi 
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi zewnętrzne do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] . Wymiar światła przejścia drzwi określono przy 
skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki) . Drzwi nie 
spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność . 
Dobór wymiarów drzwi wg wymagań montażowych podanych na str . 
G14–G17 .

Wypełnienie skrzydła
Struktura panela:
Woodgrain - struktura imitująca słoje drewna .
Smoothgrain - struktura gładka z mikro tłoczeniami .
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku .
Silkline - struktura gładka .

Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami (Rys . 13 – Rys . 16) 
wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struk-
tura panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro . Panel wykonany 
jest z blachy ocynkowanej .
W drzwiach DoorPro60 i DoorPro70 panel od wewnątrz jest w kolorze zbliżo-
nym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli) .
Natomiast w drzwiach dwuskrzydłowych DoorPro70 RC w wersji antywłama-
niowej RC3/SKG*** od strony wewnętrznej zamontowana jest dodatkowa bla-
cha uszczelniająca i wzmacniająca poszycie skrzydła w kolorze profili skrzydła 
i ościeżnicy .

40 [mm]

Pianka
poliuretanowa

40 [mm]

Pianka
poliuretanowa

40 [mm]

Pianka
poliuretanowa

40 [mm]

Pianka
poliuretanowa

Rys. 13. Panel stalo-
wy z przetłoczeniami 
niskimi .

Rys. 14. Panel stalo-
wy z przetłoczeniami 
kasetonowymi .

Rys. 15. Panel stalo-
wy bez przetłoczeń .

Rys. 16. Panel stalo-
wy z przetłoczeniami 
wysokimi .

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny
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Przetłoczenie niskie N

kolor
struktura

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 7016 (grafitowy)
— —

inny RAL

RAL 8014 (brązowy)

— — —
RAL 9006 (srebrny)

RAL 9016 (biały)

dr
w

en
o 

- 
po

do
bn

y złoty dąb

orzech

Tab. 1. Struktury i kolory w przetłoczeniu niskim w panelu 40 [mm] .

  Opcja dostępna —  Opcja niedostępna

Przetłoczenie V  

kolor
struktura

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 9006 (srebrny)

— — —
inny RAL

Tab. 2. Struktury i kolory panela w przetłoczeniu V w panelu 40 [mm] .

  Opcja dostępna — Opcja niedostępna

Przetłoczenie kasetonowe K

kolor
struktura

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 9016 (biały)

— — —inny RAL

złoty dąb

Tab. 3. Struktury i kolory w przetłoczeniu kasetonowym w panelu 40 [mm] .

  Opcja dostępna    Opcja niedostępna

Bez przetłoczeń G

Przetłoczenie wysokie W  

kolor
struktura

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

H
o

m
e 

In
cl

us
iv

e 
2.

0

HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRULE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)

HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

RAL 7016 (grafitowy)   

RAL 8014 (brązowy)   

RAL 9016 (biały)   

inny RAL    

antracyt

anthracite grey 701605-167

cream white 137905-167

dark green 612505-167

metbrush silver F436-1002

silbergrau 116700 (F436-5049) 

biały 915205-168

brąz czekoladowy 887505-167

antracyt quartz 436-1014

d
re

w
no

p
o

d
o

b
ny

AnTEAK 3241002-195

ciemny dąb 2052089-167

dąb bagienny 3167004-167

letnia wiśnia 3214009-195

macore 3162002-167

oregon 1192001-167

sapeli 2065021-167

siena noce 49237 PN

siena PL 49254-015

siena rosso 49233 PR

winchester 49240 XA

black cherry 3202001-167

dąb naturalny 3118076-168

daglezja 3152009-167

dąb rustykalny 3149008-167

sheffield oak brown F 436-3087

sheffield oak light F 456-3081

sheffield oak grey F 436-3086

złoty dąb

orzech

Tab. 4. Struktury i kolory w panelu bez przetłoczeń oraz przetłoczeniu wysokim w panelu 40 [mm] .

  Opcja dostępna    Opcja niedostępna

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny
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Panel stalowy o grubości 60 [mm] z przetłoczeniami (Rys . 17, Rys . 18) 
wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struk-
tura panela jak w bramach garażowych segmentowych UniTherm . Panel wyko-
nany jest z blachy ocynkowanej . W drzwiach DoorTherm od strony wewnętrznej 
zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca i wzmacniająca poszycie 
skrzydła w kolorze drzwi .

60 [mm]

Pianka
poliuretanowa

60 [mm]

Pianka
poliuretanowa

Rys. 17. Panel stalowy 60 [mm] bez 
przetłoczeń (G) .

Rys. 18. Panel stalowy 60 [mm] 
z przetłoczeniami wysokimi (W) .

  

Bez przetłoczeń G

Przetłoczenie wysokie W

kolor
struktura

Smoothgrain Sandgrain Silkline

Złoty dąb

Orzech

Antracyt

RAL 9016 (biały)

RAL 7016 (grafitowy)

Inny RAL (lakierowany)

Okleiny (1)

Tab. 5. Struktury i kolory w panelu bez przetłoczeń oraz przetłoczeniu wysokim w panelu 60 [mm] .

  Opcja dostępna    Opcja niedostępna

Profil aluminiowy z bramy rolowanej (Rys . 20, Rys . 22) wypełniony jest pian-
ką poliuretanową . Profil aluminiowy stosuje się tylko do drzwi bez przegrody 
termicznej DoorLight 45 (System MB 45) .

]
m

m[ 58
]

m
m[

77

19 [mm]

Blacha
aluminiowa

Pianka
poliuretanowa

]
m

m[ 511
]

m
m[

001

25 [mm]

Pianka
poliuretanowa

Blacha
aluminiowa

Rys. 19. Drzwi 
aluminiowe 
z profilem AW 77 .

Rys. 20. Profil AW 77 . Rys. 21. Drzwi 
aluminiowe 
z profilem 
AW100 .

Rys. 22. Profil AW100 .

Dopasowanie poziomów przetłoczeń
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach alu-
miniowych wypełnionych panelem - należy uzgodnić każdorazowo z Działem 
Handlowym .

Uwaga! Dopasowanie poziomów przetłoczeń niskich, wyso-
kich i bez przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach nie 
zawsze jest możliwe. 
Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku 
przetłoczeń kasetonowych oraz profili AW 77 i AW 100.

Dostawa
Drzwi dostarczane są w jednej części .

Wyposażenie
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu (kotwy i otwory montażowe) .
Dla drzwi DoorPro70 RC w wersji antywłamaniowej RC3 są przygotowane tylko 
otwory montażowe . Brak możliwości montażu na kotwach .

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny

(1) - Tylko panel bez przetłoczeń G  .
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Ogólne zasady oznaczeń

- Pierwszy symbol skrótu oznacza rodzaj produktu:

D1 ............

D1 - drzwi jednoskrzydłowe .

D2 ............

D2 - drzwi dwuskrzydłowe .

- Drugi symbol skrótu oznacza rodzaj ramy skrzydła i ościeżnicy:

......P......

P - profile aluminiowe 
z przegrodą termiczną .

......B......

B - profile aluminiowe 
bez przegrody termicznej .

- Trzeci symbol skrótu oznacza typ przetłoczenia:

N............ W............

N - przetłoczenia niskie W - przetłoczenia wysokie

G............ K............

G - bez przetłoczeń K - przetłoczenia kasetonowe

V............

V - przetłoczenia V

77............ 100............

77 - wypełnienie profilem 
aluminiowym AW 77

100 - wypełnienie profilem 
aluminiowym AW 100

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny

Kolory

Typ 
drzwi 

Kolor standardowy

Inny kolor
Panel lub profil

strona zewnętrzna 
Rama skrzydła 

i ościeżnicy

D1PN
D2PN
D1BN(7)

RAL 8014 brązowy sepia(1)

RAL 9016 biały
RAL 9006 (srebrny)
RAL 7016 szary antracytowy

RAL 8014 brązowy sepia(2)

RAL 9016 biały 
RAL 9006 biały aluminiowy
RAL 7016 szary 
antracytowy

dowolny 
kolor RAL(3),(5)

D1PK
D2PK
D1BK(7)

RAL 9016 biały RAL 9016 biały dowolny 
kolor RAL(3),(5)

D1PG
D2PG
D1BG(7)

RAL 8014 brązowy sepia(1)

RAL 9016 biały
RAL 7016 szary antracytowy

RAL 8014 brązowy sepia(2)

RAL 9016 biały 
RAL 7016 szary 
antracytowy

dowolny 
kolor RAL(3),(5)

D1PW
D2PW
D1BW

RAL 8014 brązowy sepia(1)

RAL 9016 biały
RAL 7016 szary antracytowy

RAL 8014 brązowy sepia(2)

RAL 9016 biały 
RAL 7016 szary 
antracytowy

dowolny 
kolor RAL(3),(5)

D1PV
D2PV
D1BV(7)

RAL 9006 (srebrny) RAL 9006 
biały aluminiowy(1)

dowolny 
kolor RAL(3),(5)

D1PK
D2PK
D1BK(7)

złoty dąb RAL 8003 
brązowy gliniasty(2)

wew . RAL 9002
zew . złoty dąb (4)

D1PN
D2PN
D1BN(7)

złoty dąb RAL 8003 
brązowy gliniasty(2)

wew . RAL 9002
zew . złoty dąb (4)

orzech RAL 8011 
brązowy orzechowy(2)

wew . RAL 9002
zew . orzech (4)

Tab. 6. Dobór koloru w drzwiach aluminiowych .

Panel od wewnątrz w drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 jest w kolorze zbliżonym do 
RAL 9002 . Patrz „UWAGA” str . 1, pkt . 2 . w cenniku bram garażowych lub str . 3, pkt 1 w cenniku stolarki 
aluminiowej i stalowej .

Uwaga!  Może wystąpić różnica w odcieniach koloru oścież-
nicy i skrzydła w stosunku do koloru panela.

(1) - Półmat .     
(2) - Mat .     
(3) - Nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym .     
(4) - Dotyczy ramy skrzydła i ościeżnicy .      
(5) - Kolor panela lub profila oraz ramy skrzydła i ościeżnicy .   
(6) - Struktura .     
(7) - Dostępne tylko dla panela 40 [mm] .
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Typ 
drzwi 

Kolor standardowy

Inny kolor
Panel lub profil 

strona zewnętrzna 
Rama skrzydła 

i ościeżnicy 
obustronnie 

D1PG
D2PG
D1BG(7)

D1PW 
D2PW 
D1BW(7)

antracyt antracyt(6) wew . RAL 9002
zew . RAL 7016(4)

AnTEAK RAL 1019 
beżowo-szary(2)

wew . RAL 9002
zew . AnTEAK(4)

anthracite grey RAL 7016 
szary antracytowy(2)

wew . RAL 9002
zew . anthracite grey(4)

ciemny dąb RAL 8017 
brązowy czekoladowy(2)

wew . RAL 9002
zew . ciemny dąb(4)

cream white RAL 9001 kremowy(2) wew . RAL 9002
zew . cream white(4)

dark green RAL 6009 
zielony jodłowy(2)

wew . RAL 9002
zew . dark green(4)

sheffield oak grey RAL 7006 beżowy(2) wew . RAL 9002
zew . sheffield oak grey(4)

dąb bagienny RAL 8019 
brązowo-szary(2)

wew . RAL 9002
zew . dąb bagienny(4)

letnia wiśnia RAL 8002 brązowy 
sygnalizacyjny(2)

wew . RAL 9002
zew . letnia wiśnia(4)

macore RAL 8002 brązowy 
sygnalizacyjny(2)

wew . RAL 9002
zew . letnia wiśnia(4)

black cherry RAL 8002 brązowy 
sygnalizacyjny(2)

wew . RAL 9002
zew . letnia wiśnia(4)

metbrush silver RAL 9006 
biały aluminiowy(2)

wew . RAL 9002
zew . metbrush silver(4)

oregon RAL 8001 
brązowo-ochrowy(2)

wew . RAL 9002
zew . oregon(4)

orzech RAL 8011 
brązowy orzechowy(2)

wew . RAL 9002
zew . orzech(4)

sapeli RAL 8017 brązowy 
czekoladowy(2)

wew . RAL 9002
zew . siena noce(4)

siena noce RAL 8028 
brązowy ziemisty(2)

wew . RAL 9002
zew . siena noce(4)

siena PL RAL 8024 
brązowo-beżowy(2)

wew . RAL 9002
zew . siena PL(4)

siena rosso RAL 8011 
brązowy orzechowy(2)

wew . RAL 9002
zew . siena rosso(4)

silbergrau RAL 7040 
szary okienny(2)

wew . RAL 9002
zew . grau 715505-167(4)

antracyt quartz antracyt (6) wew . RAL 9002
zew . antracyt quartz(4)

winchester RAL 8001 brązowo-
ochrowy(2)

wew . RAL 9002
zew . winchester(4)

biały RAL 9016 biały(2) wew . RAL 9002
zew . „weiss” (biały)(4)

złoty dąb RAL 8003 
brązowy gliniasty(2)

wew . RAL 9002
zew . złoty dąb(4)

dąb naturalny RAL 1001 beżowy(2) wew . RAL 9002
zew . dąb naturalny(4)

daglezja RAL 8003 
brązowy gliniasty(2)

wew . RAL 9002
zew . daglezja(4)

brąz czekoladowy RAL 8019 
brązowo-szary(2)

wew . RAL 9002
zew . brąz czekoladowy(4)

dąb rustykalny RAL 8028 
brązowy ziemisty(2)

wew . RAL 9002
zew . dąb rustykalny(4)

sheffield oak brown RAL 8025 
brązowy blady(2)

wew . RAL 9002
zew . sheffield oak brown(4)

sheffield oak light RAL 1019 
beżowo-szary(2)

wew . RAL 9002
zew . sheffield oak light(4)

D1B77

RAL 9010 biały czysty RAL 9010 biały czysty inny kolor RAL(5)
D1B100

D2B77

D2B100

Tab. 7. Dobór koloru w drzwiach aluminiowych .

Panel od wewnątrz w drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 jest w kolorze zbliżonym do 
RAL 9002 . Patrz „UWAGA” str . 1, pkt . 2 . w cenniku bram garażowych lub str . 3, pkt 1 w cenniku stolarki 
aluminiowej i stalowej .

Uwaga! Może wystąpić różnica w odcieniach koloru ościeżnicy 
i skrzydła w stosunku do koloru panela.
Uwaga! Folię zabezpieczającą należy zerwać niezwłocznie po 
zamontowaniu drzwi.

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny

Inny kolor RAL
Drzwi aluminiowe wypełnione panelem stalowym malowane są na dowolny 
kolor z palety RAL lub kolorach strukturalnych (nie dotyczy kolorów z efektem 
perłowym, refleksyjnym i metalicznym) . Rama skrzydła i ościeżnicy malowane są 
proszkowo, panel malowany jest natryskowo . Może wystąpić niewielka różnica 
w odcieniach elementów malowanych proszkowo i natryskowo . W drzwiach Do-
orPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 panel malowany jest jednostronnie - z ze-
wnątrz, od wewnątrz panel jest w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem 
miejsc łączenia paneli) .
Natomiast w drzwiach DoorTherm 86 i DoorPro 70 RC w wersji antywłamanio-
wej od strony wewnętrznej zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca 
w kolorze drzwi .
Drzwi aluminiowe DoorLight 45 wypełnione profilem aluminiowym AW 77 
dostępne są w kolorach (obustronnie) jak bramy roletowe: RAL 5012, RAL 7016, 
RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010 oraz w kolorach z efektem drewno-
podobnym: złoty dąb i ciemny dąb (rama skrzydła i ościeżnicy: złoty dąb - RAL 
8003, „ciemny dąb” - RAL 8016) . Ponadto dostępne są w kolorach zbliżonych 
do RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006 lub RAL 7038 . 
Drzwi DoorLight 45 wypełnione profilem aluminiowym AW 100 dostępne są 
w kolorach RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, 
RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 . 
Patrz G9 / Kolory / Uwaga . Patrz „UWAGA” str . 1, pkt . 2 . w cenniku bram 
garażowych lub str . 3, pkt 1 w cenniku stolarki aluminiowej i stalowej .

Kolekcja Home Inclusive
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2 .0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy|Drzwi|Ogrodzenia .
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, 
HI COMFORT GREY, HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE BLUE, HI 
MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MODERN MARO-
ON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), 
HI WARM STONE .
Patrz „UWAGA” str . 1, pkt . 2 w cenniku bram garażowych lub str . 3, pkt 1 w cen-
niku stolarki aluminiowej i stalowej .

Ościeżnica w okleinach
Opcjonalnie zewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła mogą zostać oklejone 
w kolorze: AnTEAK, antracyt, anthracite grey, antracyt quartz, brąz czekoladowy, 
ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, 
dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, 
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, 
siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały, black cherry .
W drzwiach DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 wewnętrzna strona 
ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 MAT (z wyjątkiem 
miejsc łączenia paneli) .
W drzwiach DoorTherm 86 i DoorPro 70 RC strona wewnętrzna ościeżnicy 
i ramy skrzydła oraz blacha w kolorze RAL 9002 .

Uwaga! Od strony nasłonecznionej należy montować drzwi 
w kolorach jasnych. Nie należy montować drzwi w kolorach 
ciemnych, w szczególności RAL: 3007, 4006, 4007, 5004, 
5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015, 6022, 7015, 
7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022, 9004, 9005, 
9011, 9017, 9021, antracyt, orzech, macore, ciemny dąb, dąb 
bagienny, siena noce, siena rosso, antracyt quartz, letnia wi-
śnia, sapeli, dark green, sheffield oak brown, sheffield oak 
grey, dąb rustykalny, brąz czekoladowy. 
Zastosowanie ciemnego koloru w drzwiach zamontowanych 
od nasłonecznionej strony, powoduje nagrzanie skrzydła, co 
w efekcie może doprowadzić do jego deformacji.

(1) - Półmat .     
(2) - Mat .     
(3) - Nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym .     
(4) - Dotyczy ramy skrzydła i ościeżnicy .      
(5) - Kolor panela lub profila oraz ramy skrzydła i ościeżnicy .   
(6) - Struktura .     
(7) - Dostępne tylko dla panela 40 [mm] .
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Określenie kierunku otwierania drzwi

LW PW

PZ LZ
WEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

ZEWNĄTRZZEWNĄTRZ

ZEWNĄTRZ ZEWNĄTRZ

Rys. 23. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z) . Rys. 24. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z) .

Rys. 25. LW- lewe (L), do wewnątrz (W) . Rys. 26. PW- prawe (P), do wewnątrz (W) .

Bolec przeciwwyważeniowy
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi . Opcjonalnie do drzwi jed-
noskrzydłowych są montowane 2 bolce natomiast do drzwi dwuskrzydłowych 
4 bolce - po 2 na skrzydło . W drzwiach dwuskrzydłowych DoorPro 70 RC/
SKG*** standardowo są zamontowane 3 bolce na skrzydło .

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz . Montaż sa-
mozamykacza od strony wewnętrznej drzwi . Samozamykacz w standardzie jest 
w kolorze srebrnym .

Okucia i zamki
Drzwi aluminiowe wyposażone są standardowo w wersji drzwi wewnętrznych 
w zamek jednopunktowy natomiast w drzwiach zewnętrznych w zamek trzy-
punktowy hakowy z wkładką standard, klamki Jupiter wykonane ze stopu ZnAl 
i pokryte powłoką galwaniczną w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja stali 
nierdzewnej) . Drzwi DoorPro 45 jednoskrzydłowe wyposażone są w 2 zawia-
sy rolkowe, a drzwi dwuskrzydłowe w 3 zawiasy rolkowe na każdym skrzydle .  
W przypadku drzwi DoorPro 60 i DoorPro 70 skrzydło wyposażone jest w 3 
zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe w kolorze RAL zbliżonym do kolo-
ru drzwi . W drzwiach DoorTherm 86 skrzydło wyposażone jest w 3 zawiasy 
dwuskrzydełkowe nawierzchniowe, a w uzasadnionych przypadkach w cztery 
zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe . Dobór ilości zawiasów jest ustalany 
przez konstruktora na etapie produkcji . 
W przypadku drzwi DoorLight 45 skrzydło wyposażone jest w dwa zawiasy dwu-
skrzydełkowe nawierzchniowe . Jako opcja dodatkowa można zastosować klamki 
Hoppe Tokyo dostępne w kolorach: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy), klam-
kę Liverpool w kolorze srebrnym oraz klamkę Denver ze stali nierdzewnej .
Opcjo nalnie drzwi DoorTherm 86, DoorPro 70, DoorPro 60 można wyposażyć 
w zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z językami lub zamek z silnikiem 
elektrycznym multitronic z hako-bolcami . Zamek trzypunktowy hakowy można 
doposażyć w zamek dodatkowy umiejsco wiony w górnej części skrzydła . 
Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic występuje w dwóch rodzajach: 
• Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej(1) - za każdym razem 

podczas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw dodatkowych 
języków zasuwnicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm] . Skrzy-
dło można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu lub kluczem . Za 
pomocą klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie 
zapadki na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwnicy, klamki oraz 
systemu kontroli dostępu . 

• Autotronic P(1) - za każdym razem podczas domykania skrzydła, następuje 
automatyczny wysuw dodatkowych języków zasuwnicy na 20 [mm], języka 
głównego na 10 [mm] oraz zapadki na 20 [mm] . Skrzydło można otworzyć 
za pomocą systemu kontroli dostępu, kluczem lub przez naciśnięcie klamki od 
wewnątrz . W tym wariancie nie ma możliwości manualnego doryglowania 
klu czem, klucz służy tylko do awaryjnego otwarcia drzwi . 

• Zamek Multitronic(1) zamyka i otwiera drzwi silnikiem elektrycznym . Języki 
oraz zapadka (napędzana wkładką) zasuwnicy ryglują się mechanicznie za 
każdym razem przy zamykaniu drzwi Każde zamknięcie drzwi wysuwa haki 
i bolce i ry gluje kluczem a podanie impulsu z systemu kontroli dostępu lub 
naciśnięcie klamki otwiera drzwi . 

Wszystkie zamki elektryczne wyposażone są w transformator i specjalne styki, 
które dostarczają napięcie bezpieczne do silnika . Sterownik umiejscowiony jest 
w specjalnej skrzynce, która zamontowana może być obok drzwi lub innym miej-
scu przygotowanym przez klienta . Przewód łączący zasuwnicę ze sterownikiem 
wyprowadzony jest z ościeżnicy zawsze od strony zawiasów . Do transformatora 
należy doprowadzić zasilanie 230V .

Drzwi DoorPro 70 RC w wersji antywłamaniowej RC3 wyposażone są w cztery 
zawiasy rolkowe na skrzydło, w zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami 
i bolcami stalowymi, wkładkę antywłamaniową klasy C oraz klamkę Liverpool 
w wersji SKG*** . 

Rys. 27. Jupiter - standard . Rys. 28. Hoppe model Tokyo - opcja dodatkowa .

Rys. 29. Hoppe model Denver - 
opcja dodatkowa .

Rys. 30. Hoppe model Liverpool - opcja dodatkowa, 
w drzwiach DoorPro 70 RC - standard .

Rys. 31. Stopka podporowa Rys. 32. Stoper drzwiowy

System smartCONNECTED
Connexoon Access
Connexoon Access to router sterujący . Connexoon Access korzysta z prostej apli-
kacji umożliwiającej sterowanie drzwiami . Dzięki routerowi możemy otworzyć 
lub zamknąć drzwi jednym przyciskiem . Ponadto możemy ustawić dwa scenariu-
sze . W pierwszym nasze drzwi zareagują na nasz powrót do domu, drugiego 
możemy użyć w momencie jego opuszczania .
Dzięki funkcji geolokalizacji drzwi mogą się z odpowiednim wyprzedzeniem 
same otwierać podczas powrotu do domu .

Rys. 33. Connexoon Access

Sterownik Lock Controller io
Odbiornik sterujący zamkiem przeznaczony jest do sterowania drzwiami alumi-
niowymi wyposażonymi w zamki elektryczne: Autotronic i Multitronic, sterowany 
nadajnikiem w systemie io . Pełną funkcjonalność tego inteligentnego sterowania 
uzyska się po zastosowaniu routera Connexoon Access lub TaHoma Box .

Rys. 34. Sterownik Lock Controller io .

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny

(1) - Zamki elektryczne dostępne od wysokości 2050 [mm] . 
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Dodatkowy zamek
Drzwi z zamkiem pojedynczym oraz zasuwnicą hakową można wyposażyć 
w dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami .

Wkładka antywłamaniowa
Zamiana wkładki zwykłej na antywłamaniową w klasie zabezpieczenia 6.2 wg 
PN-EN 1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005 . 
Wkładka wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dwa dodatkowe klucze ser-
wisowe  .

Okucie antypaniczne nawierzchniowe do drzwi 
Door Light 45
Układ okuć klamka-dźwignia

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków nawierzchniowych z funkcją antypaniczną:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem .

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie .

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty . 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji 
PODSTAWOWEJ - OTWARTEJ .

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

brak przejścia

można przejść

Przeszklenie w drzwiach DoorLight 45 wypełnionych 
profilem aluminiowym

Przeszklenie w kolorze wypełnienia i na całej jego szerokości .

Rys. 35. Drzwi alumi-
niowe jednoskrzydłowe 
wypełnione profilem 
aluminiowym AW100, 
przeszklone .

Rys. 36. Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe wypełnione 
profilem aluminiowym 
AW100, przeszklone .

Uwaga!  Drzwi wypełnione profilem AW 77 lub AW 100, któ-
re posiadają przeszklenie, nie są wyposażone w dodat-
kową blachę uszczelniającą od wewnątrz.

Przeszklenie - okienka
W drzwiach aluminiowych DoorPro 70 i DoorPro 60 oraz DoorPro 45 wypełnio-
nych panelem stalowym istnieje możliwość zamontowania przeszklenia (typ A-1, 
typ A-3, typ C-1, typ E-1, typ O, typ O-1, typ O-2 typ R-1, typ R-2) . Minimalna szero-
kość drzwi z przeszkleniem typ A-1, C-1 i E-1 wynosi 900 [mm], a z przeszkleniem 
typ O, O-1, O-2, R-1 i R-2 wynosi 600 [mm] . 
Dla okienka A-3 minimalna szerokość drzwi jednoskrzydłowych wynosi 950 [mm] . 
W drzwiach aluminiowych DoorTherm 86, DoorPro 70 i DoorPro 60 można wyko-
nać przeszklenia (wzór 1 lub wzór 2) . 
W drzwiach DoorPro 70 RC nie ma możliwości zastosowania przeszkleń .

Typ A-1, C-1, E-1 - wypełnienie: podwójna, przeźroczysta szyba akrylowa; ram-
ka: PVC powierzchnia chropowata, kolor zewnętrzny patrz tabela 3 (wewnętrzny 
zawsze biały) .
Typ A-3 - wykonany jest z podwójnej przeźroczystej szyby akrylowej, powierzch-
nia ramki jest gładka . Zewnętrzna i wewnętrzna ramka w kolorze czarnym . Ramka 
zew/wew ABS . Brak możliwości zastosowania w drzwiach z przetłoczeniem ka-
setonowym .
Typ O - wypełnienie: podwójna, nieprzeźroczysta szyba akrylowa; ramka: PVC 
powierzchnia gładka; kolor zewnętrzny patrz tabela 3 (wewnętrzny zawsze biały) .
Brak możliwości zastosowania w drzwiach z przetłoczeniem kasetonowym .
Typ O-1, O-2 - wypełnienie: przeźroczysta szyba (szkło) bezpieczna; ram-
ka (zewn ./wew .): stal nierdzewna, satynowa . Brak możliwości zastosowania 
w drzwiach z przetłoczeniem kasetonowym .
Typ R-1, R-2 - wypełnienie: podwójna szyba zespolona (przezierna lub ma-
towa); ramka: stal nierdzewna, satynowa . Brak możliwości zastosowania 
w drzwiach z przetłoczeniem kasetonowym .
Przy zamawianiu przeszklenia należy określić, w którym panelu od dołu ma być 
zamontowane . Wysokość położenia przeszklenia jest uzależniona od wysokości 
zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na środku wysokości paneli . Prze-
szklenia rozmieszczone są symetrycznie na szerokości panela . W panelu kase-
tonowym nie jest możliwe dowolne rozmieszczenie przeszkleń, jest ono zbliżone 
do rozmieszczenia przetłoczeń . Nie można zamontować przeszklenia w skraj-
nym dolnym panelu . Roszenie się przeszkleń jest zjawiskiem naturalnym i nie pod-
lega roszczeniom reklamacyjnym .
Wzór 1 - wypełnienie: szyba jednokomorowa 44 .2 //44 .2 w drzwiach Do-
orPro 60 oraz szyba dwukomorowa 44 .2//6//44 .2 w drzwiach DoorPro 70 
i DoorTherm 86 . Przeszklenie wykonane z poprzeczki pionowej na całą wyso-
kość skrzydła i widoczne światło szyby o szerokości 210 mm . Brak możliwości 
zastosowania w drzwiach z przetłoczeniem kasetonowym .
Wzór 2 - wypełnienie: szyba jednokomorowa 44 .2 //44 .2 w drzwiach Do-
orPro 60 oraz szyba dwukomorowa 44 .2//6 //44 .2 w drzwiach DoorPro 70 
i DoorTherm 86 . Przeszklenie wykonane z poprzeczki poziomej na całą szero-
kość skrzydła i widoczne światło szyby o wysokości 500 [mm] . Brak możliwości 
zastosowania w drzwiach z przetłoczeniem kasetonowym .

Okienko
Kolor drzwi A-1, C-1, E-1, O A-3

RAL
lub okleina

RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, 
RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016 RAL 9005

Inny RAL (drzwi malowane) RAL 9005 lub w kolorze drzwi - opcja
Tab. 8. Tabela doboru kolorów ramek okienek .
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Rys. 37.   
Okienko typ O-2 .

Rys. 38.  
Okienko typ O

Rys. 39.  
Okienko typ O-1 . 

Rys. 40. Przeszklenie (okienko) - typ 
A-1o wymiarach światła 525 x 195 [mm] . 
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Rys. 41. Przeszklenie (okienko) - typ A-3  
wew . wymiar światła: 554 x 247 [mm]  
zew .: 643 x 337 [mm]

Rys. 42.  
Okienko typ R-2 .

Rys. 43.  
Okienko typ R-1 .

Rys. 44. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, przetłoczenie niskie, przeszklenie typ A-1, typ O . 

Rys. 45. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, przetłoczenie wysokie, przeszklenie typ A-1, typ O .

Rys. 46. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, bez przetłoczeń, przeszklenie typ A-1, typ O .

Rys. 47. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, przetłoczenie V, przeszklenie typ A-1, typ O .

Rys. 48. Drzwi aluminiowe jedno- i dwuskrzydłowe, przetłoczenie kasetonowe, przeszklenie typ A-1 .

210

Rys. 49. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklenie wzór 1 .

210 210

Rys. 50. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklenie wzór 1 .

50
0

Rys. 51. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklenie wzór 2 .
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50
0

Rys. 52. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklenie wzór 2 .

Aplikacje ozdobne
Istnieje możliwość zastosowania ozdobnych elementów wykonanych ze stali 
nierdzewnej satynowanej w drzwiach bez przetłoczeń G...... ......  w strukturze smo-
othgrain i sandgrain . Usytuowanie na drzwiach - pionowe symetrycznie na szero-
kości drzwi . Ilość aplikacji uzależniona jest od wysokości drzwi i paneli . Cztery 
aplikacje umieszczane są tylko w drzwiach o wysokości 2200 [mm], w pozosta-
łych wymiarach wysokości umieszczane są maksymalnie trzy aplikacje jak poka-
zują Rys . 59 - Rys . 64 w widoku drzwi jednoskrzydłowych .
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Rys. 53. Typ AP-1,  
wymiar 330x60 [mm] .

Rys. 54. Typ AP-4,  
wymiar 360x220 [mm] .

Rys. 55. Typ AP-2,  
 260 [mm] .
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Rys. 56. Typ AP-3, wymiar 
220x220 [mm] .

Rys. 57. Typ AP-5, wymiar 
220x220 [mm] .

Rys. 58. Typ AP-6, wymiar 
220x220 [mm] .

Rys. 59. Aplikacje ozdobne AP-1 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

Rys. 60. Aplikacje ozdobne AP-2 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

Rys. 61. Aplikacje ozdobne AP-3 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

Rys. 62. Aplikacje ozdobne AP-4 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

Rys. 63. Aplikacje ozdobne AP-5 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

Rys. 64. Aplikacje ozdobne AP-6 w drzwiach 
jedno- i dwuskrzydłowych .

AP-7 - aplikacje poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane są w prze-
tłoczeniach i łączeniach na panelu dolnym i środkowych . Na panelu górnym 
jedynie dla przetłoczenia W .
Dostępne w drzwiach z przetłoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016, 

RAL 9016), smoothgrain (złoty dąb, orzech), sandgrain (antracyt) .
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Przenikalność cieplna 
Współczynnik przenikalności cieplnej wyliczany jest indywidualnie w zależności 
od wymiarów, rodzaju zastosowanych profili i wypełnienia . Poniżej przedstawio-
no przykładowe obliczenia dla drzwi DoorPro i DoorTherm .

DoorPro 60
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1300x2450 [mm] - wartość 1,5 [W/m2K], 
dwuskrzydłowe 2460x2450 [mm] - wartość 1,5 [W/m2K], 

DoorPro 70
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1310x2470 [mm] - wartość 1,5 [W/m2K], 
dwuskrzydłowe 2499x2470 [mm] - wartość 1,4 [W/m2K], 

DoorTherm 86
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1499x2660 [mm] - wartość 1,1 [W/m2K], 

dwuskrzydłowe 2880x2660 [mm] - wartość 1,0 [W/m2K],

Wymagania montażowe - DoorPro 45
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Rys. 65. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi jednoskrzydłowe - system AW45 .

Em
in

=S
j+

94

Sd

Sd II = Sd – 223
Sd I = S I – 122 

S II S I

Rys. 66. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system AW45 .
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Rys. 67. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system AW45 .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 190 [mm] - profil AW45,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 122 [mm] - profil AW45,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 223 [mm] - profil AW45,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 89 [mm] - profil AW45,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 94 [mm] .

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny
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Wymagania montażowe - DoorLight 45 
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Rys. 68. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi jednoskrzydłowe - system MB45 .
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Rys. 69. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system MB45 .

H
j =

 H
d 

– 
78

H
d

Rys. 70. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system MB45 .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 178 [mm] - profil MB45,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 120 [mm] - profil MB45,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 223 [mm] - profil MB45,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 78 [mm] - profil MB45,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 104 [mm] .

Wymagania montażowe - DoorPro 60 
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Rys. 71. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi jednoskrzydłowe - system MB60E .
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Rys. 72. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system MB60E .
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Rys. 73. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system MB60E .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 194 [mm] - profil MB60E,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 135 [mm] - profil MB60E,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 254 [mm] - profil MB60E,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 82 [mm] - profil MB60E,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 118 [mm] .

Drzwi aluminiowe panelowe
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Wymagania montażowe - DoorPro 70 
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Rys. 74. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi jednoskrzydłowe - system MB70 .
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Rys. 75. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system MB70 .
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Rys. 76. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system MB70 .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 214 [mm] - profil MB70,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 150 [mm] - profil MB70,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 284 [mm] - profil MB70,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB70,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 128 [mm] .

Wymagania montażowe - DoorPro 70 RC 
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Rys. 77. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system MB70 RC .
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Rys. 78. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system MB70 RC .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 214 [mm] - profil MB70,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 143 [mm] - profil MB70,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 270 [mm] - profil MB70,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 87 [mm] - profil MB70,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 128 [mm] .

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny
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Wymagania montażowe - DoorTherm 86 
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Rys. 79. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi jednoskrzydłowe - system MB86 ST .
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Rys. 80. Montaż w otworze - przekrój poziomy - drzwi dwuskrzydłowe - system MB86 ST .
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Rys. 81. Montaż w otworze - przekrój pionowy - drzwi jednoskrzydłowe - system MB86 ST .

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi,

Sj = Sd - 212 [mm] - profil MB86 ST,
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych + ościeżnica,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi 

dwuskrzydłowych 
Sd I = S I - 153 [mm] - profil MB86 ST,

Sd II szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi 
dwuskrzydłowych 
Sd II = Sd - 285 [mm] - profil MB86 ST,

Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 

Hj = Hd - 89 [mm] - profil MB86 ST,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc 

od strony kierunku otwierania 
Emin = Sj + 140 [mm] .

S

C B

H

S

H

Rys. 82. Podział szerokości drzwi na 
skrzydło czynne (C) i bierne (B) .

Rys. 83. Drzwi ze skrzydłem 
czynnym .

Uwaga! Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą 
drzwi są otwierane. Drzwi są montowane w otworze.
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. 

Drzwi aluminiowe panelowe
Opis techniczny
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przetłoczeń i wysokimi nie zawsze jest możliwe.

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.

Drzwi aluminiowe DoorTherm 86
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
• System: MB86 ST - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 lub 4 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 60 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od zewnątrz struktura panela jak 

w bramach garażowych segmentowych UniTherm, od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G21

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1399 1499

2000 3290 3430 3560 3700 3840 3970 4225
2100 3365 3500 3630 3775 3910 4050 4300
2200 3435 3565 3700 3845 3990 4125 4375
2300 3565 3695 3835 3985 4125 4260 4515
2400 3630 3770 3910 4060 4205 4340 4595
2460 3675 3820 3955 4105 4245 4385 4640
2500 3815 3960 4100 4250 4395 4535 4680
2600 3890 4030 4170 4320 4470 4615 4755
2660 3935 4075 4215 4365 4515 4660 4800

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 5030 5165 5295 5425 5560 5690 5820 5950 6095 6230 6370 6500 6630 6735 7130 7240
2100 5135 5270 5410 5540 5670 5805 5935 6075 6215 6350 6490 6620 6760 6865 7265 7370
2200 5250 5385 5515 5650 5785 5925 6055 6190 6335 6470 6620 6750 6885 6990 7395 7500
2300 5415 5555 5690 5830 5965 6100 6235 6370 6520 6660 6800 6935 7070 7180 7590 7700
2400 5525 5670 5805 5945 6080 6215 6360 6495 6640 6780 6925 7065 7200 7315 7725 7830
2460 5595 5735 5875 6010 6145 6290 6430 6565 6710 6855 7005 7140 7280 7385 7790 7900
2500 5870 6015 6155 6290 6430 6575 6715 6850 7005 7145 7295 7435 7575 7710 7855 7970
2600 5980 6125 6265 6410 6550 6690 6830 6970 7130 7275 7420 7560 7700 7845 7985 8100
2660 6045 6190 6335 6480 6620 6760 6900 7050 7200 7345 7490 7635 7780 7920 8065 8305

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]
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Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.

Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przetłoczeń i wysokimi nie zawsze jest możliwe.

Drzwi aluminiowe DoorTherm 86
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
• System: MB86 ST - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, trzy lub cztery zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 60 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od zewnątrz struktura panela jak 

w bramach garażowych segmentowych UniTherm, od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

OPCJE DODATKOWE patrz str . G21

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1399 1499

2000 3380 3530 3675 3830 3980 4125 4390
2100 3455 3600 3745 3900 4055 4205 4470
2200 3520 3670 3815 3975 4135 4280 4545
2300 3650 3800 3950 4115 4270 4420 4685
2400 3720 3870 4030 4190 4345 4495 4765
2460 3765 3920 4070 4235 4390 4540 4805
2500 3905 4065 4215 4380 4540 4690 4850
2600 3980 4135 4285 4450 4610 4775 4925
2660 4020 4175 4330 4495 4660 4820 4970

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 5165 5315 5460 5600 5755 5895 6040 6185 6340 6495 6645 6790 6930 7045 7460 7580
2100 5275 5420 5575 5720 5865 6010 6155 6310 6465 6615 6765 6910 7065 7180 7595 7710
2200 5385 5535 5680 5830 5975 6130 6275 6425 6580 6730 6890 7040 7185 7300 7725 7840
2300 5555 5705 5855 6010 6155 6305 6455 6600 6770 6920 7075 7220 7370 7490 7920 8040
2400 5665 5825 5970 6125 6270 6420 6580 6730 6890 7040 7200 7355 7505 7625 8050 8170
2460 5735 5885 6040 6190 6340 6500 6650 6800 6960 7115 7275 7425 7580 7700 8115 8240
2500 6010 6165 6320 6470 6625 6780 6935 7085 7250 7405 7570 7725 7875 8025 8180 8310
2600 6120 6275 6430 6590 6745 6895 7050 7205 7375 7535 7695 7845 8000 8160 8315 8440
2660 6185 6340 6505 6655 6810 6965 7120 7280 7450 7605 7765 7920 8085 8235 8390 8640

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z panelami bez przetłoczeń i wysokimi nie zawsze jest możliwe.

Drzwi aluminiowe DoorTherm 86
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
• System: MB86 ST - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 lub 4 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 60 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od zewnątrz struktura panela jak 

w bramach garażowych segmentowych UniTherm, od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PG 

D1PG

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, dark green, 

dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak 
brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biały, winchester

OPCJE DODATKOWE patrz str . G21

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1399 1499

2000 3490 3655 3815 3990 4155 4315 4600
2100 3560 3725 3885 4060 4230 4400 4675
2200 3630 3795 3955 4135 4310 4470 4755
2300 3760 3925 4090 4275 4445 4610 4895
2400 3830 3995 4170 4345 4520 4685 4975
2460 3870 4045 4210 4390 4565 4730 5015
2500 4015 4190 4355 4540 4715 4880 5060
2600 4085 4260 4430 4610 4785 4965 5135
2660 4130 4300 4470 4655 4835 5010 5180

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2680 2800 2880

2000 5335 5500 5660 5820 5990 6150 6310 6470 6645 6815 6980 7140 7300 7430 7865 8000
2100 5445 5610 5780 5940 6100 6265 6425 6595 6765 6935 7100 7260 7435 7560 7995 8125
2200 5555 5725 5885 6050 6215 6385 6545 6710 6885 7050 7230 7390 7555 7685 8125 8255
2300 5725 5890 6060 6230 6395 6560 6725 6890 7075 7240 7410 7575 7740 7875 8325 8460
2400 5835 6010 6175 6345 6510 6675 6850 7015 7190 7360 7535 7710 7875 8010 8455 8590
2460 5905 6075 6240 6410 6575 6750 6920 7085 7260 7435 7615 7780 7950 8080 8520 8655
2500 6180 6355 6520 6690 6860 7035 7205 7375 7555 7725 7905 8075 8245 8415 8585 8725
2600 6290 6460 6635 6810 6980 7150 7320 7490 7680 7855 8030 8200 8370 8550 8720 8855
2660 6355 6530 6705 6875 7050 7220 7390 7570 7750 7925 8105 8275 8455 8625 8795 9060

D2PG 

D2PG

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, dark 

green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, 
sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biały, winchester

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 94,5 [mm]

 - drzwi na profilu skrzydła o szerokości 100 [mm]

Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1340 [mm] dla drzwi z pól białych, 1440 [mm] dla pozostałych wariantów.
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Drzwi aluminiowe DoorTherm 86
Opcje dodatkowe

(1) - Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dąb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dąb bagienny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, 
siena rosso .

(2) - Malowanie farbą strukturalną .
(3) - Przeszklenie szybą dwukomorową 44 .2//6//44 .2 . 
 Wzór 1 - widoczne światło szyby o szerokości 210 mm, wysokość dostosowana do wysokości drzwi . Wzór 2 - widoczne światło szyby o wysokości 500 mm, szerokość dostosowana do szerokości drzwi . 

W drzwiach dwuskrzydłowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydłach .
(4) - Zamki elektryczne dostępne od wysokości 2050 [mm] .
(5) - Nie dotyczy drzwi wypełnionych panelem kasetonowym .
(6) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze złoty dąb, orzech wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .
(7) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, 

letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały 
wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .

Opcje dodatkowe do systemu MB86 ST
1 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (woodgrain)(1)  + 65 za m2

2 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2 .0(1),(2)  + 99 / 159 za m2

3 . Przeszklenie do drzwi wypełnionych panelem stalowym
Wzór 1 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 680 / 1320 za szt .

Wzór 2 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 530 / 1040 za szt .

4 . Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego  + 119 za szt .

5 . Wkładka antywłamaniowa klasy 6 .2 - C  + 99 za szt .

6 . Wkładka DOM PLURA SKG2  + 155 za szt .

7 . Wkładka Assa  + 445 za szt .

8 . Bolec przeciwwyważeniowy  + 42 za szt .
9 . Uchwyt-Klamka Jupiter zamiennie w cenie

10 . Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 52 za kpl .

11 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 78 za kpl .

12 . Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 120 za kpl .

13 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 166 za kpl .

14 . Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny  + 315 za kpl .

15 . Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 130 za kpl .

16 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 192 za kpl .

17 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydłowych  + 229 za szt .

18 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za szt .

19 . Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt .

20 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z językami i funkcją blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 2680 za szt .

21 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z językami, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3120 za szt .

22 . Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wkładką ze sprzęgłem, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3890 za szt .

23 . Jednokanałowy czytnik linii papilarnych do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 2360 za kpl .

24 . Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 1924 za kpl .

25 . Dwukanałowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 3130 za kpl .

26 . Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 2300 za kpl .

27 . Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym  + 730 za kpl .

28 . Rygiel centralny drzwi dwuskrzydłowych  z zaczepami pojedynczymi  + 380 za szt .

29 . Stopka podporowa  + 30 za szt .

30 . Stoper drzwiowy  + 60 za szt .

31 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt .

32 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

33 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

34 . 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl .

35 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt .

36 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

37 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

38 . Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 675 za szt .

39 . Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 830 za szt .

40 . Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi powyżej wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 1135 za szt .

41 . Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle dla drzwi powyżej wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 1300 za szt .

42 . Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydła - srebrny  + 505 za szt .

43 . 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny  + 1607 za kpl .

44 . Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydła (3-5)  + 328 za szt .

45 . Zawiasy rolkowe (kpl do jednego skrzydła o szerokości 94,5 [mm] = 3 szt)  + 593 za kpl .

46 . Zawiasy rolkowe (kpl do jednego skrzydła o szerokości 100 [mm] = 4 szt)  + 754 za kpl .

47 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewnątrz (kpl do jednego skrzydła o szerokości 94,5 [mm] = 3 szt)  + 1820 za kpl .

48 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewnątrz (kpl do jednego skrzydła o szerokości 100 [mm] = 4 szt)  + 2600 za kpl .

49 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewnątrz (kpl do jednego skrzydła o szerokości 94,5 [mm] = 3 szt)  + 1415 za kpl .

50 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewnątrz (kpl do jednego skrzydła o szerokości 100 [mm] = 4 szt)  + 2080 za kpl .

51 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi jednoskrzydłowych do bramy segmentowej (5)  + 480 do ceny drzwi

52 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi dwuskrzydłowych do bramy segmentowej (5)  + 720 do ceny drzwi

53 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech (6)  + 250 za szt .

54 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, 
cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak 
brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały (7)

 + 265 za szt .

55 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech (6)  + 395 za szt .

56 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały (7)

 + 430 za szt .

57 . Aplikacje ozdobne do drzwi wypełnionych panelem stalowym

AP-1  + 109 za szt .

AP-2, AP-3  + 149 za szt .

AP-4  + 189 za szt .

AP-5, AP-6  + 169 za szt .

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu W szerokości drzwi  + 240 mb

dla panelu G szerokości drzwi  + 120 mb
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: MB70 - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PN 
D1PV

D1PN

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,  

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D1PV

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D1PK

D1PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G26

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1310

2000 2760 2860 2960 3055 3150
2100 2820 2910 3010 3105 3200
2200 2865 2960 3060 3155 3260
2300 2980 3075 3170 3275 3370
2400 3030 3130 3230 3325 3425
2470 3070 3160 3265 3360 3460

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1310

2000 2785 2890 2990 3090 3195
2100 2845 2940 3045 3140 3245
2200 2895 2990 3090 3190 3305
2300 3005 3105 3205 3310 3415
2400 3060 3160 3265 3365 3465
2470 3095 3190 3300 3400 3505

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2130 2990 3255 3300
2200 3040 3305 3350
2300 3155 3415 3470
2400 3210 3475 3525
2425 3240 3510 3560

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK, : S = 995 - 1200 [mm]; H = 2130 - 2425 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .
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Uwaga! 
Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).

Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: MB70 - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PN 
D1PG
D1PW

D1PN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb,  

cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, letnia wiśnia, macore,  
metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, 
siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D1PK

D1PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G26

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1310

2000 2870 2990 3100 3215 3330
2100 2925 3035 3150 3265 3380
2200 2975 3090 3200 3315 3440
2300 3090 3200 3315 3435 3550
2400 3140 3255 3375 3485 3605
2470 3175 3290 3410 3520 3640

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1310

2000 2950 3080 3210 3335 3465
2100 3005 3130 3260 3385 3515
2200 3055 3180 3310 3435 3575
2300 3170 3295 3420 3555 3685
2400 3220 3345 3480 3605 3735
2470 3260 3380 3515 3640 3775

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2130 3120 3450 3500
2200 3175 3500 3550
2300 3285 3610 3670
2400 3340 3675 3720
2425 3375 3710 3755

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 995 - 1200 [mm]; H = 2130 - 2425 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .
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Uwaga! Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi 
nie zawsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1250 [mm].

Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: MB70 - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D2PN 
D2PV

D2PN

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, 

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D2PV

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2PK

D2PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G26

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2130 4580 4910 4960 5015 5060 5110 5155
2200 4660 4995 5045 5090 5140 5185 5240
2300 4805 5135 5185 5230 5290 5335 5380
2400 4885 5215 5270 5320 5370 5415 5465
2425 4945 5280 5330 5375 5425 5480 5525

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1860 - 2499 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2130 - 2425 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4160 4255 4350 4445 4535 4635 4730 4830 4920 5020 5120 5210
2100 4235 4335 4425 4525 4620 4715 4810 4905 5005 5105 5200 5290
2200 4315 4415 4510 4605 4700 4795 4895 4990 5085 5180 5275 5375
2300 4460 4560 4650 4745 4845 4940 5035 5130 5225 5330 5425 5515
2400 4540 4640 4740 4835 4930 5020 5115 5220 5315 5410 5505 5600
2470 4605 4700 4795 4890 4980 5085 5180 5275 5370 5465 5565 5660

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4200 4300 4400 4495 4595 4700 4795 4895 4995 5095 5200 5300
2100 4280 4380 4475 4580 4680 4775 4875 4975 5080 5180 5280 5375
2200 4355 4460 4560 4660 4755 4855 4960 5060 5160 5260 5355 5460
2300 4500 4605 4700 4800 4905 5000 5100 5200 5300 5405 5505 5605
2400 4580 4685 4790 4885 4985 5085 5180 5290 5390 5490 5585 5685
2470 4645 4745 4840 4940 5040 5145 5245 5345 5440 5540 5650 5745
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Uwaga! Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1250 [mm].

Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: MB70 - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia : zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D2PN 
D2PG
D2PW

D2PN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe 
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy,  

ciemny dąb, cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, 
letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, 
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D2PK

D2PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G26

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2130 5680 6565 6615 6665 6715 6765 6810
2200 5760 6650 6695 6745 6795 6840 6895
2300 5905 6790 6840 6885 6940 6990 7035
2400 5990 6870 6925 6975 7025 7070 7115
2425 6050 6935 6980 7030 7075 7130 7180

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1860 - 2499 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2130 - 2425 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4330 4445 4555 4665 4775 4895 5005 5120 5230 5345 5465 5575
2100 4405 4520 4630 4750 4860 4970 5085 5200 5315 5430 5540 5650
2200 4485 4605 4715 4830 4940 5050 5170 5280 5395 5510 5620 5735
2300 4630 4745 4855 4970 5085 5200 5310 5425 5535 5655 5770 5880
2400 4710 4825 4945 5055 5170 5280 5390 5510 5625 5735 5850 5960
2470 4775 4890 5000 5110 5220 5340 5455 5565 5675 5790 5910 6020

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2499

2000 4455 4580 4705 4830 4955 5085 5210 5335 5460 5585 5720 5840
2100 4535 4660 4785 4915 5040 5165 5285 5415 5545 5670 5795 5920
2200 4610 4745 4870 4995 5115 5240 5370 5500 5625 5750 5875 6005
2300 4760 4885 5010 5135 5265 5390 5515 5640 5765 5895 6020 6145
2400 4840 4965 5095 5220 5345 5470 5595 5725 5850 5980 6100 6225
2470 4900 5025 5150 5275 5400 5530 5655 5780 5905 6035 6165 6290
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Drzwi aluminiowe DoorPro 70
Opcje dodatkowe

(1) - Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dąb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dąb bagienny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena rosso, 
grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, biały, winchester, dąb naturalny, daglezja, brąz czekoladowy, dąb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light .

(2) - Malowanie farbą strukturalną .
(3) - Przeszklenie szybą dwukomorową 44 .2//6//44 .2 . Wzór 1 - widoczne światło szyby o szerokości 210 mm, wysokość dostosowana do wysokości drzwi . Wzór 2 - widoczne światło szyby o wysokości 500 mm, 

szerokość dostosowana do szerokości drzwi . W drzwiach dwuskrzydłowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydłach .
(4) - Zamki elektryczne dostępne od wysokości 2050 [mm] .
(5) - Nie dotyczy drzwi wypełnionych panelem kasetonowym .
(6) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze złoty dąb, orzech wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .
(7) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, 

macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały wypełnionych panelem 
stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .

Opcje dodatkowe do systemu MB70 
1 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (woodgrain)(1)  + 65 za m2

2 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2 .0(1),(2)  + 99 / 159 za m2

3 . Przeszklenie do drzwi wypełnionych panelem stalowym

A-1  + 149 za szt .

A-3  + 159 za szt .

C-1, E-1, O  + 179 za szt .

A-1, C-1, E-1, O w kolorze drzwi  + 199 za szt .

O-1 / O-2  + 820 / 590 za szt .

R-1 szyba przezierna / matowa  + 430 / 445 za szt .

R-2 szyba przezierna / matowa  + 540 / 555 za szt .

Wzór 1 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 570 / 1130 za szt .

Wzór 2 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 465 / 935 za szt .

4 . Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego  + 119 za szt .

5 . Wkładka antywłamaniowa klasy 6 .2 - C  + 99 za szt .

6 . Wkładka DOM PLURA SKG2  + 146 za szt .

7 . Wkładka Assa  + 445 za szt .

8 . Bolec przeciwwyważeniowy  + 42 za szt .

9 . Uchwyt-Klamka Jupiter zamiennie w cenie

10 . Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 52 za kpl .

11 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 78 za kpl .

12 . Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 120 za kpl .

13 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 166 za kpl .

14 . Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny  + 315 za kpl .

15 . Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 130 za kpl .

16 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 192 za kpl .

17 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydłowych  + 229 za szt .

18 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za szt .

19 . Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt .

20 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z językami i funkcją blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 2680 za szt .

21 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z językami, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3120 za szt .

22 . Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wkładką ze sprzęgłem, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3890 za szt .

23 . Jednokanałowy czytnik linii papilarnych do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 2360 za kpl .

24 . Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 1924 za kpl .

25 . Dwukanałowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 3130 za kpl .

26 . Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 2300 za kpl .

27 . Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym  + 730 za kpl .

28 . Rygiel centralny drzwi dwuskrzydłowych  z zaczepami pojedynczymi  + 380 za szt .

29 . Stopka podporowa  + 30 za szt .

30 . Stoper drzwiowy  + 60 za szt .

31 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt .

32 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

33 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

34 . 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl .

35 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt .

36 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

37 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

38 . Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 675 za szt .

39 . Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle dla drzwi do wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 830 za szt .

40 . Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle dla drzwi powyżej wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 1135 za szt .

41 . Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle dla drzwi powyżej wymiaru skrzydła S x H lub skrzydła czynnego S I x H 1200x2300 [mm]  + 1300 za szt .

42 . Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydła - srebrny  + 505 za szt .

43 . 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny  + 1607 za kpl .

44 . Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydła (3-5)  + 328 za szt .

45 . Zawiasy rolkowe (kpl do jednego skrzydła = 3 szt .)  + 593 za kpl .

46 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych na zewnątrz (kpl do jednego skrzydła = 3 szt .)  + 1820 za kpl .

47 . Zawiasy ukryte w profilach do drzwi otwieranych do wewnątrz (kpl do jednego skrzydła = 3 szt .)  + 1415 za kpl .

48 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi jednoskrzydłowych do bramy segmentowej (5)  + 480 do ceny drzwi

49 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi dwuskrzydłowych do bramy segmentowej (5)  + 720 do ceny drzwi

50 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech (6)  + 250 za szt .

51 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, 
daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak 
grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały (7)

 + 265 za szt .

52 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech (6)  + 395 za szt .

53 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, 
daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak 
grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały (7)

 + 430 za szt .

54 . Aplikacje ozdobne do drzwi wypełnionych panelem stalowym

AP-1  + 109 za szt .

AP-2, AP-3  + 149 za szt .

AP-4  + 189 za szt .

AP-5, AP-6  + 169 za szt .

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu W szerokości drzwi  + 240 mb

dla panelu G szerokości drzwi  + 120 mb
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D2P RC Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
Patrz str . G24 i G25

Dopłata do cen drzwi DoorPro 70, z tabel str. G24 – G25: 

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

2000 2100 2200 2300 2400 2499

2050  + 4430  + 4465  + 4490  + 4515  + 4545  + 4570
2100  + 4455  + 4490  + 4520  + 4545  + 4575  + 4600
2200  + 4480  + 4520  + 4550  + 4575  + 4605  + 4635
2300  + 4550  + 4590  + 4620  + 4650  + 4680  + 4705
2400  + 4575  + 4615  + 4645  + 4680  + 4710  + 4740
2470  + 4595  + 4635  + 4665  + 4700  + 4730  + 4760

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi w wersji antywłamaniowej: S = 2000 - 2499 [mm];  H = 2050 - 2470 [mm].
Drzwi dwuskrzydłowe antywłamaniowe zawsze posiadają symetryczny podział skrzydeł.

Drzwi aluminiowe DoorPro 70 RC
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe antywłamaniowe dla klasy RC3 wg EN 1627:2011 oraz SKG*** wg NEN 5096:2012
• System: MB70 - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy z zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, wkładka antywłamaniowa DOM SKG***, klamka Liverpool SKG***, trzy bolce antywy-

ważeniowe na skrzydło, 4 zawiasy rolkowe na skrzydło, rygiel centralny . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu jak dla drzwi DoorPro 70 - str . G24 - G25 . Od zewnątrz struktura panela jak w bramach 

garażowych segmentowych UniPro od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca i wzmacniająca poszycie skrzydła .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz .

OPCJE DODATKOWE patrz str . G28
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Drzwi aluminiowe DoorPro 70 RC
Opcje dodatkowe

(1) - Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dąb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dąb bagienny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, 
siena rosso, grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, biały, winchester, dąb naturalny, daglezja, brąz czekoladowy, dąb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light . .

(2) - Malowanie farbą strukturalną .
(3) - Nie dotyczy drzwi wypełnionych panelem kasetonowym .
(4) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze złoty dąb, orzech wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .
(5) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, 

letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały 
wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .

Opcje dodatkowe do systemu MB70 RC

1 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (woodgrain)(1)  + 65 za m2

2 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2 .0(1),(2)  + 99 / 159 za m2

3 . Stopka podporowa  + 30 za szt . 

4 . Stoper drzwiowy  + 60 za szt . 

5 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za kpl . 

6 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt . 

7 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ  + 499 za kpl . 

8 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt . 

9 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt . 

10 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

11 . 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl .

12 . Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydła - srebrny  + 505 za szt . 

13 . 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny  + 1607 za kpl .

14 . Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydła (3-5)  + 328 za szt . 

15 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi dwuskrzydłowych do bramy segmentowej(3)  + 720 do ceny drzwi

16 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech(4)  + 395 za szt .

17 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały(5)

 + 430 za szt .

18 . Aplikacje ozdobne do drzwi wypełnionych panelem stalowym

AP-1  + 109 za szt .

AP-2, AP-3  + 149 za szt .

AP-4  + 189 za szt .

AP-5, AP-6  + 169 za szt .

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu W szerokości drzwi  + 240 mb

dla panelu G szerokości drzwi  + 120 mb
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 60
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: MB60 E - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PN 
D1PV

D1PN

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,  

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D1PV

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D1PK

D1PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G33

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2485 2575 2660 2750 2835
2100 2530 2615 2700 2790 2875
2200 2570 2655 2740 2830 2920
2300 2670 2755 2845 2940 3025
2400 2715 2800 2890 2980 3065
2450 2735 2825 2910 3000 3085

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2510 2605 2695 2790 2880
2100 2555 2645 2735 2830 2920
2200 2595 2685 2775 2870 2965
2300 2700 2790 2880 2980 3065
2400 2740 2830 2925 3020 3110
2450 2760 2855 2945 3040 3130

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2120 2685 2935 2975
2200 2720 2970 3015
2300 2825 3075 3125
2400 2865 3125 3165
2415 2895 3145 3185

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 975 - 1200 [mm]; H = 2120 - 2415 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .
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Uwaga! Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 60
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: MB60 E - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D1PN 
D1PG
D1PW

D1PN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D1PG 
D1PW

D1PG D1PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb,  

cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, letnia wiśnia, macore,  
metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, 
siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D1PK

D1PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G33

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2585 2690 2790 2895 2995
2100 2630 2730 2830 2935 3035
2200 2670 2770 2870 2975 3080
2300 2770 2870 2975 3085 3185
2400 2815 2915 3020 3125 3225
2450 2835 2940 3040 3145 3245

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2680 2805 2920 3040 3155
2100 2730 2845 2960 3080 3195
2200 2770 2885 3000 3120 3240
2300 2870 2985 3100 3230 3345
2400 2915 3030 3150 3270 3385
2450 2935 3055 3170 3290 3405

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2120 2815 3130 3170
2200 2855 3170 3210
2300 2955 3270 3320
2400 3000 3320 3360
2415 3025 3340 3385

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1PK: S = 975 - 1200 [mm]; H = 2120 - 2415 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .
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Uwaga! Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi 
nie zawsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1250 [mm].

Drzwi aluminiowe DoorPro 60
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: MB60 E - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D2PN 
D2PV

D2PN

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, 

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D2PV

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2PK

D2PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G33

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2120 4075 4395 4440 4480 4520 4560 4580
2200 4140 4465 4505 4540 4580 4630 4650
2300 4265 4590 4630 4675 4715 4750 4775
2400 4330 4660 4700 4740 4780 4815 4840
2415 4370 4690 4730 4770 4810 4855 4875

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK: S = 1830 - 2460 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2120 - 2415 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2000 3725 3815 3900 3985 4075 4160 4245 4335 4420 4515 4600 4650
2100 3785 3875 3965 4050 4135 4225 4310 4400 4490 4575 4660 4710
2200 3855 3945 4030 4115 4200 4290 4375 4465 4550 4635 4730 4780
2300 3980 4070 4150 4245 4330 4415 4500 4590 4680 4770 4855 4905
2400 4045 4140 4225 4310 4395 4480 4575 4660 4745 4835 4920 4970
2450 4080 4170 4255 4340 4425 4520 4605 4690 4775 4865 4955 5010

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2000 3770 3860 3950 4040 4135 4225 4310 4405 4495 4595 4685 4735
2100 3830 3920 4015 4105 4195 4285 4375 4475 4565 4655 4745 4800
2200 3895 3990 4080 4170 4260 4355 4445 4535 4625 4715 4815 4865
2300 4020 4115 4205 4300 4390 4480 4565 4660 4755 4850 4935 4995
2400 4085 4185 4275 4365 4455 4540 4640 4730 4820 4915 5005 5055
2450 4120 4215 4305 4395 4485 4580 4670 4760 4850 4945 5040 5095
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Uwaga! Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.
Minimalny wymiar skrzydła biernego S II w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 400 [mm]. Maksymalny podział skrzydeł drzwi dwu-
skrzydłowych wynosi 1250 [mm].

Drzwi aluminiowe DoorPro 60
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: MB60 E - profil z przegrodą termiczną . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 3 zawiasy dwuskrzydełkowe nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową . Od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

D2PN 
D2PG
D2PW

D2PN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe 
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D2PG 
D2PW

D2PG D2PW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy,  

ciemny dąb, cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, 
letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, 
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D2PK

D2PK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G33

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2120 5175 6050 6095 6135 6175 6210 6235
2200 5245 6120 6160 6195 6235 6280 6305
2300 5370 6240 6280 6330 6370 6405 6430
2400 5430 6315 6355 6390 6435 6470 6495
2415 5470 6345 6385 6425 6465 6510 6530

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2460 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2120 - 2415 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2000 3900 4005 4110 4210 4320 4425 4525 4630 4735 4845 4950 5010
2100 3960 4065 4175 4280 4380 4485 4585 4700 4805 4910 5010 5070
2200 4030 4135 4240 4340 4445 4555 4655 4760 4865 4970 5080 5140
2300 4155 4260 4365 4470 4575 4680 4780 4885 4995 5100 5205 5265
2400 4220 4330 4435 4535 4640 4740 4850 4955 5060 5165 5270 5330
2450 4255 4360 4465 4565 4670 4780 4880 4985 5090 5195 5305 5365

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2460

2000 4030 4150 4265 4380 4505 4620 4730 4850 4965 5090 5205 5275
2100 4090 4210 4335 4450 4565 4680 4795 4920 5035 5155 5270 5335
2200 4160 4280 4395 4510 4625 4745 4865 4980 5095 5215 5335 5405
2300 4285 4405 4520 4640 4755 4870 4985 5105 5230 5345 5460 5530
2400 4350 4475 4590 4705 4820 4935 5060 5175 5290 5410 5525 5595
2450 4385 4505 4620 4735 4850 4975 5090 5205 5325 5440 5565 5635
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Drzwi aluminiowe DoorPro 60
Opcje dodatkowe

(1) -  Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dąb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dąb bagienny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, 
siena rosso, grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, biały, winchester, dąb naturalny, daglezja, brąz czekoladowy, dąb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light .

(2) -  Malowanie farbą strukturalną .
(3) -  Przeszklenie szybą jednokomorową 44 .2 //6// 44 .2 . 
  Wzór 1 - widoczne światło szyby o szerokości 210 mm, wysokość dostosowana do wysokości drzwi .
  Wzór 2 - widoczne światło szyby o wysokości 500 mm, szerokość dostosowana do szerokości drzwi . W drzwiach dwuskrzydłowych przeszklenia symetryczne w obu skrzydłach .
(4) -  Zamki elektryczne dostępne od wysokości 2050 [mm] .
(5) -  Nie dotyczy drzwi wypełnionych panelem kasetonowym .
(6) -  Dotyczy tylko drzwi w kolorze złoty dąb, orzech wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .
(7) -  Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, 

letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały 
wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002

Opcje dodatkowe do systemu MB60 E 
1 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (woodgrain)(1)  + 65 za m2

2 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2 .0(1),(2)  + 99 / 159 za m2

3 . Przeszklenie do drzwi wypełnionych panelem stalowym

A-1  + 149 za szt .

A-3  + 159 za szt .

C-1, E-1, O  + 179 za szt .

A-1, C-1, E-1, O w kolorze drzwi  + 199 za szt .

O-1 / O-2  + 820 / 590 za szt .

R-1 szyba przezierna/matowa  + 430 / 445 za szt .

R-2 szyba przezierna/matowa  + 540 / 555 za szt .

Wzór 1 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 400 / 815 za szt .

Wzór 2 jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe(3)  + 315 / 615 za szt .

4 . Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego  + 119 za szt .

5 . Wkładka antywłamaniowa klasy 6 .2 - C  + 99 za szt .

6 . Wkładka DOM PLURA SKG2  + 115 za szt .

7 . Wkładka Assa  + 445 za szt .

8 . Bolec przeciwwyważeniowy  + 42 za szt .

9 . Uchwyt-Klamka Jupiter zamiennie w cenie

10 . Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 52 za kpl .

11 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 78 za kpl .

12 . Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 120 za kpl .

13 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 166 za kpl .

14 . Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny  + 315 za kpl .

15 . Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 130 za kpl .

16 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 192 za kpl .

17 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydłowych  + 229 za szt .

18 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za szt .

19 . Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt .

20 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z językami i funkcją blokady rodzicielskiej, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 2680 za szt .

21 . Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z językami, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3120 za szt .

22 . Zamek z silnikiem elektrycznym multitronic z hako-bolcami, wkładką ze sprzęgłem, zasilaczem i zewnętrznym sterownikiem do zabudowy w ścianie(4)  + 3890 za szt .

23 . Jednokanałowy czytnik linii papilarnych do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 2360 za kpl .

24 . Jednokanałowa klawiatura kodowa numeryczna do montażu podtynkowego (do zamka z silnikiem elektrycznym)  + 1924 za kpl .

25 . Dwukanałowy czytnik linii papilarnych (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 3130 za kpl .

26 . Dwukanałowa klawiatura kodowa numeryczna (w cenie przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej)  + 2300 za kpl .

27 . Wersja Connected (Lock Controller io + Connexoon Access) dedykowana do drzwi z zamkiem elektrycznym  + 730 za kpl .

28 . Rygiel centralny drzwi dwuskrzydłowych  z zaczepami pojedynczymi  + 380 za szt .

29 . Stopka podporowa  + 30 za szt .

30 . Stoper drzwiowy  + 60 za szt .

31 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt .

32 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

33 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

34 . 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS92 z termozaworami + RKZ - srebrny  + 1300 za kpl .

35 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt .

36 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

37 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

38 . Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 do jednego skrzydła - srebrny  + 505 za szt .

39 . 2 x Samozamykacz szynowy GEZE TS3000 + RKZ - srebrny  + 1607 za kpl .

40 . Samozamykacz szynowy GEZE TS FDM do jednego skrzydła (3-5)  + 328 za szt .

41 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi jednoskrzydłowych do bramy segmentowej(5)  + 480 do ceny drzwi

42 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi dwuskrzydłowych do bramy segmentowej(5)  + 720 do ceny drzwi

43 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech(6)  + 250 za szt .

44 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz,black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały(7)

 + 265 za szt .

45 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech(6)  + 395 za szt .

46 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały(7)

 + 430 za szt .

47 . Aplikacje ozdobne do drzwi wypełnionych panelem stalowym

AP-1  + 109 za szt .

AP-2, AP-3  + 149 za szt .

AP-4  + 189 za szt .

AP-5, AP-6  + 169 za szt .

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu W szerokości drzwi  + 240 mb

dla panelu G szerokości drzwi  + 120 mb
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 45
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: AW 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrębowe rolkowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową, od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .

D1BN 
D1BV

D1BN

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,  

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D1BV

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D1BG 
D1BW

D1BG D1BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D1BK

D1BK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G38

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

1890-2000 1870 1935 2000 2070 2135
2100 1890 1960 2025 2090 2160
2200 1915 1980 2050 2115 2180
2300 2045 2110 2175 2245 2310
2400 2075 2140 2205 2275 2340
2500 2095 2165 2230 2295 2365

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

1890-2000 1885 1955 2025 2095 2165
2100 1910 1980 2050 2120 2190
2200 1935 2005 2075 2145 2215
2300 2060 2130 2200 2270 2340
2400 2095 2165 2235 2300 2370
2500 2115 2185 2255 2325 2395

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2100 1860 2020 2040
2200 1885 2045 2065
2300 2010 2175 2195
2400 2040 2205 2225

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1BK, D1BK: S = 980 - 1200 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .



G35CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Uwaga! 
Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).

Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 45
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe
• System: AW 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrębowe rolkowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową, od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .

D1BN 
D1BG
D1BW

D1BN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D1BG D1BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D1BG 
D1BW

D1BG D1BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb,  

cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, letnia wiśnia, macore,  
metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, 
siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D1BK

D1BK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G38

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

1890-2000 1965 2050 2130 2210 2295
2100 1990 2070 2155 2235 2315
2200 2015 2095 2175 2260 2340
2300 2140 2225 2305 2385 2470
2400 2170 2255 2335 2415 2500
2500 2195 2275 2360 2440 2520

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

1890-2000 2065 2160 2255 2355 2450
2100 2085 2185 2280 2375 2475
2200 2110 2205 2305 2400 2495
2300 2240 2335 2430 2530 2625
2400 2270 2365 2460 2560 2655
2500 2290 2390 2485 2585 2680

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1000 1100 1200

2100 1945 2150 2170
2200 1970 2175 2195
2300 2100 2305 2325
2400 2130 2335 2355

Uwaga ! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D1BK, D1BK: S = 980 - 1200 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .
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Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 45
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: AW 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrębowe rolkowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową, od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .

D2BN 
D2BV

D2BN

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, 

RAL 9016
• Silkline: RAL 7016

D2BV

Struktura panela/Kolory standardowe z ze-
wnątrz: 
• Silkline: RAL 9006

D2BG 
D2BW

D2BG D2BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016
• Silkline: RAL 7016, RAL 9016

D2BK

D2BK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: RAL 9016

OPCJE DODATKOWE patrz str . G38

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

2100 3225 3295 3360 3430 3500 3565 3635
2200 3260 3330 3395 3465 3535 3600 3670
2300 3415 3480 3550 3615 3685 3755 3820
2400 3455 3525 3590 3660 3725 3795 3865

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2500 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1905-2000 2920 2985 3055 3120 3190 3260 3325 3395 3460 3530 3600
2100 2955 3020 3090 3160 3225 3295 3360 3430 3500 3565 3635
2200 2990 3060 3125 3195 3260 3330 3395 3465 3535 3600 3670
2300 3140 3210 3275 3345 3415 3480 3550 3615 3685 3755 3820
2400 3185 3250 3320 3385 3455 3525 3590 3660 3725 3795 3865
2500 3220 3285 3355 3425 3490 3560 3625 3695 3765 3830 3900

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1905-2000 2965 3035 3110 3180 3255 3325 3400 3470 3540 3615 3685
2100 3000 3075 3145 3215 3290 3360 3435 3505 3575 3650 3720
2200 3035 3110 3180 3255 3325 3395 3470 3540 3615 3685 3755
2300 3190 3260 3330 3405 3475 3550 3620 3690 3765 3835 3910
2400 3230 3300 3375 3445 3520 3590 3665 3735 3805 3880 3950
2500 3265 3340 3410 3480 3555 3625 3700 3770 3840 3915 3985
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Uwaga! 
Wewnętrzna strona ościeżnicy i ramy skrzydła w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).

Uwaga! 
Dopasowanie poziomów przetłoczeń w bramie segmentowej i drzwiach z przetłoczeniami niskimi, bez przetłoczeń i wysokimi nie za-
wsze jest możliwe. Nie ma możliwości dopasowania poziomów w przypadku przetłoczeń kasetonowych.

Drzwi aluminiowe DoorPro 45
Wymiary specjalne

Drzwi dwuskrzydłowe
• System: AW 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek trzypunktowy hakowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy wrębowe rolkowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: panel stalowy o grubości 40 [mm] z przetłoczeniami wg opisu poniżej wypełniony bezfreonową pianką poliuretanową, od wewnątrz i z zewnątrz struktura 

panela jak w bramach garażowych segmentowych UniPro .

D2BN 
D2BG
D2BW

D2BN

Struktura panela/Kolory standardowe  
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech

D2BG D2BW

Struktura panela/Kolory standardowe 
z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb, orzech
• Smoothgrain: złoty dąb, orzech,
• Sandgrain: antracyt

D2BG 
D2BW

D2BG D2BW

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Smoothgrain: anthracite grey, antracyt quartz, AnTeak, black cherry, brąz czekoladowy,  

ciemny dąb, cream white, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, daglezja, 
letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, 
sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, silbergrau, biały, winchester

D2BK

D2BK

Struktura panela/Kolory standardowe z zewnątrz: 
• Woodgrain: złoty dąb

OPCJE DODATKOWE patrz str . G38

Wysokość drzwi(1)  
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

2100 4140 4160 4180 4200 4225 4245 4265
2200 4175 4195 4215 4235 4260 4280 4300
2300 4325 4345 4370 4390 4410 4430 4450
2400 4370 4390 4410 4430 4450 4475 4495

Uwaga! 
Zakresy wymiarowe dla drzwi D2PK, D2PK: S = 1830 - 2500 [mm]; min. wymiar skrzydła biernego B = 925 [mm]; H = 2100 - 2400 [mm].

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1905-2000 3115 3200 3285 3370 3455 3540 3625 3710 3795 3880 3965
2100 3150 3235 3320 3405 3490 3575 3660 3745 3830 3915 4000
2200 3185 3270 3355 3440 3525 3610 3695 3780 3865 3950 4035
2300 3335 3420 3505 3590 3675 3760 3850 3935 4020 4105 4230
2400 3380 3465 3550 3635 3720 3805 3890 3975 4060 4145 4230
2500 3415 3500 3585 3670 3755 3840 3925 4010 4095 4180 4265

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1905-2000 3260 3355 3455 3555 3650 3750 3845 3945 4045 4140 4240
2100 3295 3395 3490 3590 3685 3785 3880 3980 4080 4175 4275
2200 3330 3430 3525 3625 3720 3820 3920 4015 4115 4210 4310
2300 3480 3580 3675 3775 3875 3970 4070 4165 4265 4365 4460
2400 3525 3620 3720 3820 3915 4015 4110 4210 4310 4405 4505
2500 3560 3660 3755 3855 3950 4050 4145 4245 4345 4440 4540
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Drzwi aluminiowe DoorPro 45
Opcje dodatkowe

(1) - Nie dotyczy drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, ciemny dąb, cream white, dark green, sheffield oak grey, dąb bagienny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, sapeli, siena noce, siena PL, siena 
rosso, grau 715505-167, antracyt quartz, black cherry, biały, winchester, dąb naturalny, daglezja, brąz czekoladowy, dąb rustykalny, sheffield oak brown, sheffield oak light .

(2) - Malowanie farbą strukturalną .
(3) - Nie dotyczy drzwi wypełnionych panelem kasetonowym .
(4) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze złoty dąb, orzech wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .
(5) - Dotyczy tylko drzwi w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, 

letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały 
wypełnionych panelem stalowym . Dotyczy zewnętrznej strony drzwi, od wewnątrz drzwi w kolorze RAL 9002 .

Opcje dodatkowe do systemu AW45

1 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (woodgrain)(1)  + 65 za m2

2 . Inny kolor RAL - z zewnątrz (silkline) w tym RAL 7016 modern graphite / kolory z kolekcji Home Inclusive 2 .0(1),(2)  + 99 / 159 za m2

3 . Przeszklenie do drzwi wypełnionych panelem stalowym

A-1  + 149 za szt .

A-3  + 159 za szt .

C-1, E-1, O  + 179 za szt .

A-1, C-1, E-1, O w kolorze drzwi  + 199 za szt .

O-1 / O-2  + 820 / 590 za szt .

R-1 szyba przezierna / matowa  + 430 / 445 za szt .

R-2 szyba przezierna / matowa  + 540 / 555 za szt .

4 . Zamek 1-pkt zapadkowo-zasuwkowy  – 309 za szt .

5 . Dodatkowy zamek dla zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego  + 114 za szt .

6 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego drzwi jednoskrzydłowych  + 177 za szt .

7 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka 1-pkt zapadkowo-zasuwkowego drzwi dwuskrzydłowych  + 218 za szt .

8 . Dodatkowy zamek dla zamka trzypunktowego hakowego  + 119 za szt .

9 . Wkładka antywłamaniowa klasy 6 .2 - C  + 99 za szt .

10 . Wkładka DOM PLURA SKG2  + 95 za szt .

11 . Wkładka ASSA  + 375 za szt .

12 . Bolec przeciwwyważeniowy  + 42 za szt .

13 . Uchwyt-Klamka Jupiter zamiennie w cenie

14 . Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 52 za kpl .

15 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 78 za kpl .

16 . Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 120 za kpl .

17 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 166 za kpl .

18 . Klamka-Klamka lub Uchwyt-Klamka Liverpool SKG3 - kolor srebrny  + 315 za kpl .

19 . Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 130 za kpl .

20 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 192 za kpl .

21 . Rygiel centralny drzwi dwuskrzydłowych  zintegrowany z listwą zaczepową  + 845 za szt .

22 . Stopka podporowa  + 30 za szt .

23 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt .

24 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

25 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

26 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt .

27 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

28 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za kpl .

29 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi jednoskrzydłowych do bramy segmentowej(3)  + 480 do ceny drzwi

30 . Dopasowanie poziomów przetłoczeń drzwi dwuskrzydłowych do bramy segmentowej(3)  + 720 do ceny drzwi

31 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech(4)  + 250 za szt .

32 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi jednoskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz,black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny,letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey,sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały(5)

 + 265 za szt .

33 . Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze złoty dąb, orzech (4)  + 395 za szt .

34 .
Rama skrzydła i ościeżnicy (drzwi dwuskrzydłowe) w kolorze: AnTEAK, anthracite grey, antracyt quartz, black cherry, brąz czekoladowy, ciemny dąb, cream 
white, daglezja, dark green, dąb bagienny, dąb naturalny, dąb rustykalny, letnia wiśnia, macore, metbrush silver, oregon, orzech, sapeli, sheffield oak brown, 
sheffield oak grey, sheffield oak light, siena noce, siena PL, siena rosso, grau 715505-167, winchester, złoty dąb, biały(5)

 + 430 za szt .

35 . Aplikacje ozdobne do drzwi wypełnionych panelem stalowym

AP-1  + 109 za szt .

AP-2, AP-3  + 149 za szt .

AP-4  + 189 za szt .

AP-5, AP-6  + 169 za szt .

AP-7 - aplikacje poziome
dla panelu W szerokości drzwi  + 240 mb

dla panelu G szerokości drzwi  + 120 mb
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OPCJE DODATKOWE patrz str . G42

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1680 1780 1870 1965 2085
2100 1735 1830 1925 2025 2150
2200 1785 1885 1985 2085 2225
2300 1835 1935 2040 2155 2290
2400 1885 1995 2105 2220 2360
2470 1920 2040 2145 2260 2405

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 2785 2880 2970 3065 3160 3255 3345 3440 3560
2100 2865 2960 3065 3160 3255 3350 3450 3555 3675
2200 2950 3050 3150 3250 3350 3460 3560 3660 3790
2300 3030 3135 3240 3350 3450 3555 3660 3765 3910
2400 3115 3230 3335 3445 3550 3655 3775 3885 4020
2470 3175 3285 3395 3505 3615 3735 3845 3955 4100

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 3035 3150 3265 3385 3505 3620 3735 3855 4005
2100 3130 3250 3375 3500 3620 3740 3860 3990 4145
2200 3230 3355 3480 3605 3735 3865 3990 4120 4285
2300 3320 3455 3585 3725 3855 3985 4115 4250 4430
2400 3420 3560 3695 3835 3970 4105 4250 4390 4565
2470 3490 3630 3770 3910 4050 4200 4340 4480 4660

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1835 1955 2070 2190 2340
2100 1900 2020 2140 2265 2420
2200 1955 2080 2205 2335 2510
2300 2015 2145 2275 2420 2585
2400 2075 2210 2355 2495 2670
2470 2115 2260 2400 2545 2725

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Drzwi aluminiowe DoorLight 45
Wymiary specjalne

Drzwi jednoskrzydłowe

D1B77 
D1B100

D1B77 D1B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na 

skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze drzwi .
• Kolory standardowe: RAL 9010
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

Drzwi dwuskrzydłowe

D2B77 
D2B100

D2B77 D2B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy 

nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze 
drzwi .

• Kolory standardowe: RAL 9010
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .
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Drzwi aluminiowe DoorLight 45
Wymiary specjalne

OPCJE DODATKOWE patrz str . G42

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1755 1855 1950 2050 2175
2100 1810 1910 2010 2115 2240
2200 1865 1965 2070 2175 2320
2300 1915 2020 2130 2250 2385
2400 1965 2080 2200 2315 2460
2470 2005 2125 2240 2360 2510

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 2910 3005 3100 3195 3300 3395 3490 3590 3715
2100 2990 3090 3195 3300 3400 3495 3600 3710 3835
2200 3080 3185 3290 3390 3495 3610 3710 3820 3955
2300 3165 3270 3380 3495 3600 3710 3820 3930 4080
2400 3250 3370 3480 3595 3705 3815 3935 4050 4195
2470 3315 3430 3545 3660 3775 3895 4010 4130 4280

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 3165 3290 3410 3530 3655 3780 3900 4020 4180
2100 3265 3390 3525 3650 3775 3900 4030 4165 4330
2200 3370 3500 3630 3765 3895 4035 4165 4300 4470
2300 3465 3605 3740 3885 4020 4160 4295 4435 4620
2400 3570 3715 3860 4000 4145 4285 4435 4580 4765
2470 3645 3790 3935 4080 4225 4380 4525 4675 4865

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1915 2040 2160 2285 2440
2100 1980 2105 2235 2360 2525
2200 2040 2170 2305 2440 2615
2300 2100 2235 2375 2525 2700
2400 2165 2305 2455 2600 2785
2470 2210 2360 2505 2655 2845

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Drzwi jednoskrzydłowe

D1B77 
D1B100

D1B77 D1B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na 

skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze drzwi .
• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 5012
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

Drzwi dwuskrzydłowe

D2B77 
D2B100

D2B77 D2B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy 

nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze 
drzwi .

• Kolory standardowe: RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 5012
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .
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Drzwi aluminiowe DoorLight 45
Wymiary specjalne

OPCJE DODATKOWE patrz str . G42

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1825 1930 2030 2135 2265
2100 1885 1990 2095 2200 2335
2200 1940 2050 2155 2265 2415
2300 1995 2105 2220 2340 2485
2400 2050 2165 2290 2410 2565
2470 2090 2215 2335 2455 2610

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 3030 3130 3230 3330 3435 3535 3635 3740 3870
2100 3115 3220 3330 3435 3540 3640 3750 3865 3995
2200 3210 3315 3425 3535 3645 3760 3865 3980 4120
2300 3295 3405 3520 3640 3750 3865 3980 4095 4250
2400 3385 3510 3625 3745 3860 3975 4100 4220 4370
2470 3455 3570 3690 3810 3930 4060 4180 4300 4455

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2230

2000 3300 3425 3550 3675 3810 3935 4060 4190 4355
2100 3400 3530 3670 3805 3935 4065 4200 4340 4510
2200 3510 3645 3785 3920 4060 4200 4340 4480 4655
2300 3610 3755 3895 4045 4190 4330 4475 4620 4815
2400 3715 3870 4020 4170 4315 4465 4620 4770 4965
2470 3795 3945 4100 4250 4400 4565 4715 4870 5070

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Profil aluminiowy AW 77

Profil aluminiowy AW100

Wysokość drzwi(1) 
(H) w [mm] do

Szerokość drzwi(1) (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1995 2125 2250 2380 2545
2100 2065 2195 2325 2460 2630
2200 2125 2265 2400 2540 2725
2300 2190 2330 2475 2630 2810
2400 2255 2405 2560 2710 2905
2470 2300 2460 2610 2765 2965

(1) - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić 
dokładność wykonania otworu .

Drzwi jednoskrzydłowe

D1B77 
D1B100

D1B77 D1B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na 

skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze drzwi .
• Kolory standardowe: złoty dąb, ciemny dąb, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7038
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .

Drzwi dwuskrzydłowe

D2B77 
D2B100

D2B77 D2B100

• System: MB 45 - profil bez przegrody termicznej . 
• Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka Jupiter, 2 lub 3 zawiasy 

nawierzchniowe na skrzydło . 
• Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW100 wypełniony pianką poliuretanową .  

Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze 
drzwi .

• Kolory standardowe: złoty dąb, ciemny dąb, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7038
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz .
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Drzwi aluminiowe DoorLight 45
Opcje dodatkowe

(1) -  W drzwiach wypełnionych profilem w kolorze złoty dąb, profil przeszklony będzie w kolorze RAL 8003, a w drzwiach wypełnionych profilem w kolorze ciemny dąb, profil przeszklony będzie w kolorze 
RAL 8016 .

(2) -  Do max . wysokości drzwi H = 2270 [mm] . Drzwi nie posiadają certyfikatu drzwi ewakuacyjnych .

Opcje dodatkowe do systemu MB45

1 .
Przeszklenie w drzwiach wypełnionych profilem aluminiowym(1)  
(szer . drzwi x cena mb x ilość profili z przeszkleniami)

D1B77, D2B77  + 40 mb

D1B100, D2B100  + 60 mb

2 . Dodatkowy zamek dla zamka 1pkt standardowego  + 114 za szt .

3 . Wkładka antywłamaniowa klasy 6 .2-C  + 99 za szt .

4 . Zamek trzypunktowy hakowy z wkładką standard  + 400 za szt .

5 . Bolec przeciwwyważeniowy  + 42 za szt .

6 . Uchwyt-Klamka Jupiter zamiennie w cenie

7 . Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 52 za kpl .

8 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Tokyo - kolor do wyboru: srebrny, stare złoto, tytan (kolor stalowy)  + 78 za kpl .

9 . Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 120 za kpl .

10 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 166 za kpl .

11 . Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 130 za kpl .

12 . Uchwyt-Klamka Hoppe model Liverpool - kolor srebrny  + 192 za kpl .

13 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka standardowego drzwi jednoskrzydłowych  + 177 za szt .

14 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka standardowego drzwi dwuskrzydłowych  + 218 za szt .

15 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi jednoskrzydłowych  + 229 za szt .

16 . Zaczep elektromagnetyczny do zamka trzypunktowego hakowego drzwi dwuskrzydłowych  + 270 za szt .

17 . Zasilacz impulsowy LPH18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt .

18 . Stopka podporowa  + 30 za szt .

19 . Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 1 - punktowe do drzwi jednoskrzydłowych(2)  + 728 za szt .

20 . Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 3 - punktowe do drzwi jednoskrzydłowych(2)  + 1144 za szt .

21 . Okucie antypaniczne nawierzchniowe - 1 - punktowe do drzwi dwuskrzydłowych(2)  + 1456 za szt .

22 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami do jednego skrzydła - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt .

23 . Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami i blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

24 . 2 x Samozamykacz ramieniowy DORMA GROOM200 z termozaworami + RKZ drążkowy  + 499 za szt .

25 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC do jednego skrzydła  + 166 za szt .

26 . Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia do jednego skrzydła  + 260 za szt .

27 . 2 x Samozamykacz ramieniowy GEZE TS2000 VBC + RKZ drążkowy  + 499 za szt .
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Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi stalowe, profilowe typu DSP, przeznaczone są do zabudowy w budyn-
kach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej oraz w budynkach przemysłowych.
Mogą być wykonywane jako przeszklone lub pełne, otwierane na zewnątrz lub 
do wewnątrz. Mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz z naświetlem.

Informacje szczegółowe drzwi zewnętrznych
Ościeżnica i skrzydło wykonane są z najwyższej jakości kształtowników stalo-
wych z przegrodą termiczną, o grubości ścianki 1,5 do 2 [mm]. Kształtowniki 
łączone są ze sobą poprzez spawanie. Połączenia spawane są szlifowane i po-
lerowane, co zapewnia estetyczny wygląd. Spawana konstrukcja gwarantuje 
sztywność, odporność na odkształcenia i niezawodność działania, nawet przy 
najbardziej intensywnej eksploatacji.
Drzwi wyposażone są w dwa zawiasy stalowe łożyskowane, które gwarantują 
wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi. Zawiasy spawane są do konstruk-
cji ościeżnicy i skrzydła, co eliminuje opadanie skrzydła i konieczność regulacji 
zawiasów.
Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą bezpieczną zespoloną dwuko-
morową obustronnie bezpieczną albo panelem ciepłym wykonanym z podwój-
nej blachy stalowej oraz izolacji. 
Na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy oprócz progu znajdują się uszczel-
ki przymykowe, które wciskane są w specjalnie ukształtowane rowki. Uszczelka 
znajduje się od strony wewnętrznej i zewnętrznej skrzydła, co zapewnia odpo-
wiednią szczelność drzwi i tłumienie hałasu przy zamykaniu.
Rama skrzydła, ościeżnica, blacha panelu malowane są proszkowo.
Drzwi mogą być wykonane w jednym z dwóch systemów:
• Jansen Janisol, w którym przegroda termiczna wykonana jest z tworzywa 

a rozwiązanie progowe wykonane jest progiem stacjonarnym tworzywowym 
wys. 22,5 [mm] do zatopienia w posadzce 6[mm]. System pozwala na stosowa-
nie zestawów szybowych grubości od 14 [mm] do 36 [mm] w skrzydłach drzwi.

• Forster Unico, Forster Unico HI w którym przegroda termiczna wykonana 
jest ze stali nierdzewnej, a rozwiązanie progowe wykonane jest listwą opadają-
cą. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 20 [mm] 
do 42 [mm] w skrzydłach drzwi.

Przykładowe przekroje Jansen Janisol

Rys. 1. Drzwi stalowe profilowe jednoskrzydłowe - system Jansen 
Janisol.

Rys. 2. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych - system Jansen 
Janisol.

Rys. 3. Przekrój piono-
wy drzwi - system Jansen 
Janisol.

Rys. 4. Drzwi stalowe, profilowe dwuskrzydłowe - system Jansen Janisol.

Rys. 5. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych - system Jansen Janisol.

Rys. 6. Okno stalowe, profilowe stałe - system Jansen Janisol.

Rys. 7. Przekrój poziomy okna stałego - system Jansen Janisol. Rys. 8. Przekrój pionowy 
okna stałego - system 
Jansen Janisol.

Przykładowe przekroje Forster Unico

Rys. 9. Drzwi stalowe profilowe jednoskrzydłowe - system Forster Unico.

Rys. 10. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych - system Forster 
Unico.

Rys. 11. Przekrój pio-
nowy drzwi - system 
Forster Unico.
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Rys. 12. Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydłowe - system Forster Unico.

Rys. 13. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych - system Forster Unico.

Rys. 14. Okno stalowe profilowe stałe - system Forster Unico.

Rys. 15. Przekrój poziomy okna stałego - system Forster Unico. Rys. 16. Prze-
krój pionowy 
okna stałego 
- system Forster 
Unico.

Przykładowe przekroje Forster Unico HI

B

A

B

A

Rys. 17. Drzwi stalowe profilowe jednoskrzydłowe - system Forster 
Unico HI.

Rys. 18. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych - system Forster 
Unico HI.

Rys. 19. Przekrój pio-
nowy drzwi - system 
Forster Unico HI.

A

A

B B

Rys. 20. Drzwi stalowe profilowe dwuskrzydłowe - system Forster Unico HI.

Rys. 21. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych - system Forster Unico HI.

B

A

A

B

70
70

Rys. 22. Okno stalowe profilowe stałe - system Forster Unico HI.

Rys. 23. Przekrój poziomy okna stałego - system Forster Unico HI. Rys. 24. Prze-
krój pionowy 
okna stałego 
- system Forster 
Unico HI.

12

21

  
Rys. 25. Rozwiązanie z progiem tworzywowym wys. 21 [mm]  
- system Forster Unico i Forster Unico HI.
  

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny
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Wypełnienie
Wypełnieniem drzwi może być szyba zespolona, dwukomorowa lub panel cie-
pły, zespolony wykonany z dwóch blach stalowych, ocynkowanych o grubości 
0,75 ÷ 1 [mm], malowanych proszkowo, wypełnionych izolacją.
Do osadzenia tych wypełnień w ramie drzwi stosuje się od wewnątrz listwy przy-
szybowe. Od wewnątrz jak i od zewnątrz zamontowane są uszczelki przyszybo-
we wykonane z tworzywa EPDM.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki stalowej profilowej wprowadzono odpowiednie ozna-
czenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“  -  drzwi, 
 - “O“  -  okna, 
 - “W“  -  ścianki (1), 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“   -  drzwi jednoskrzydłowe, 
 - “2“  -  drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “SPP“ -  stalowe profile z przegrodą termiczną.
• czwarty symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania:
 - „T” - okno stałe.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi, okien i ścianek:
D1SPP - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą 
termiczną (P),
D2SPP - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą 
termiczną (P),
OSPPT  -  okna (O) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą termiczną (P) stałe (T), 
W1SPP - ścianki (W) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą 
termiczną (P), 
W2SPP - ścianki (W) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą 
termiczną (P),

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy 
skrzydła czynnego),ale dokładna wartość powinna być określona w projekcie 
budowlanym. Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym 
pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi niespełniające powyż-
szych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.
Maksymalne wymiary drzwi w systemie Jansen Janisol to 1490 x 3000 [mm] 
dla drzwi jednoskrzydłowych i 2890 x 3000 [mm] dla drzwi dwuskrzydłowych.
Maksymalne wymiary drzwi w systemie Forster Unico oraz Forster Unico HI to 
1270 x 2500 [mm] dla drzwi jednoskrzydłowych i 2240 x 2500 [mm] dla drzwi 
dwuskrzydłowych.

Dobór wymiarów drzwi

Rodzaj drzwi

Wymiary drzwi 
w zależności od otworu 

montażowego(2)
Światło przejścia(3)

Sd Hd Sj Hj

Jednoskrzy-
dłowe

Janisol
So - (10-40) 

[mm]
Ho - (5-20) 

[mm]

Sd - 181 [mm] Hd - 82 [mm]

Unico Sd - 193 [mm] Hd - 65 [mm]

Unico HI Sd - 193 [mm] Hd - 65 [mm]

Dwuskrzy-
dłowe

Janisol
So - (10-40) 

[mm]
Ho - (5-20) 

[mm]

SdI - 126 [mm] Hd - 82 [mm]

Unico SdI - 137 [mm] Hd - 65 [mm]

Unico HI SdI - 137 [mm] Hd - 65 [mm]

Sd  - szerokość drzwi,
So - szerokość otworu,
Sj - szerokość światła przejścia,
Sd I - szerokość skrzydła czynnego  
(patrz Rys. 38, Rys. 43, Rys. 48),
Sd II - szerokość skrzydła biernego,

Hd - wysokość drzwi,
Ho -  wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

Kolory
Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe stolarki malowane są proszkowo. Przygotowanie 
powierzchni do malowania odbywa się z wykorzystaniem obróbki strumienio-
wo-ściernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstwą 
podkładową, a następnie warstwą dekoracyjną. Nie ma możliwości malowania 
strony wewnętrznej i zewnętrznej na różne kolory. Dopłata za malowanie w kolo-
rach niestandardowych określona jest w opcjach dodatkowych.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 9016 (biały), RAL 
9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy cze-
koladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 
7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czer-
wony ognisty), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 6011 (zielony groszkowy).

Inny kolor RAL
Drzwi stalowe profilowe mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL 
MAT lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005,  
HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), 7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 
HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), 9010 Modern 
White, 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo i kwarc (nie dotyczy kolorów z efek-
tem perłowym, refleksyjnym i metalicznym).

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej. Stolarka malowana jest farbą matową.

Określenie kierunku otwierania drzwi

PZ LZ
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 26. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 27. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 28. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 29. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu. Posiadają otwory w ościeżni-
cy do montażu bezpośredniego za pomocą kołków stalowych szybkiego monta-
żu (kołki w zależności od rodzaju ściany kupuje klient) i marki montażowe stalo-
we, do montażu pośredniego (przykręcone do ościeżnicy).
W przypadku dużych drzwi, drzwi z naświetlem lub witryn, stolarka jest zdemon-
towana do celów transportowych.

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny

(1) -  Ścianka - drzwi z zestawem okien skręcanych lub wykonanych w jednej ramie. 
(2) -  Wymiar zamówieniowy: przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu.
(3) -  Podano wymiar światła przejścia drzwi w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia klamki).
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(1) -  Samozamykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej 
drzwi. Opcjonalnie dostępne są również samozamykacze montowane od strony przeciwnej do zawiasów.

Okucia i zamki
Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne wyposażone są standardowo w jeden 
zamek trzypunktowy hakowy Fuhr z wkładką MCM i pięcioma kluczami oraz 
kluczem serwisowym, klamkę Jupiter (Rys. 30) w kolorze nikiel szczotkowany 
(imitacja stali nierdzewnej). 
Skrzydło bierne drzwi dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą dwóch rygli.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• funkcję dzienną (opcja rolki)
• dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami, 
• klamki ze stali nierdzewnej Hoppe model Denver (Rys. 33),
• zaczep elektromagnetyczny,
• samozamykacz(1),
• okucie antypaniczne,
• system kontroli dostępu.

Rys. 30. Wzór klamki i uchwytu Jupiter.

Rodzaje uchwytów i klamek
W drzwiach stalowych zewnętrznych istnieje możliwość opcjonalnego zasto-
sowania uchwytów ze stali nierdzewnej. W drzwiach stalowych profilowych 
można na życzenie klienta zastosować klamkę ze stali nierdzewnej Hoppe mo-
del Denver. Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich: 
Hd>Huchwytu+150 [mm].

Uchwyty rurowe

Rys. 31. Uchwyt rurowy M2 

Uchwyty Prestiż

P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

P45 krótki P45 wydłużony

Rys. 32. Wzory uchwytów rurowych.

Klamka i uchwyt Hoppe model Denver

Rys. 33. Wzór klamki i uchwytu Denver.

Dodatkowy zamek
Drzwi można wyposażyć w dodatkowy zamek zwykły z wkładką i trzema klu-
czami.

Wkładka antywłamaniowa
Standardowa wkładka antywłamaniowa w klasie zabezpieczenia 6.2 wg PN-EN 
1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005. Wkładka 
wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dwa dodatkowe klucze serwisowe.

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz. Samoza-
mykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy 
drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwiera-
nych na zewnątrz od strony zewnętrznej drzwi.
Opcjonalnie dostępne są również samozamykacze montowane od strony prze-
ciwnej do zawiasów.

Samozamykacz - montaż od strony przeciwnej do zawiasów
System Forster Unico

Rodzaj samozamykacza
Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LZ i PZ

Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LW i PW

Dorma TS93 EN 2-5

Dorma TS83 EN 3-6

System Jansen Janisol

Rodzaj samozamykacza
Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LZ i PZ

Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LW i PW

Dorma TS93 EN 2-5

Dorma TS83 EN 3-6

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny
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Okucie antypaniczne nawierzchniowe
Układ okuć klamka-dźwignia

Cechy zamków nawierzchniowych z funkcją antypaniczną:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.
Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji 
PODSTAWOWEJ - OTWARTEJ.

brak przejścia

można przejść

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny

Wymagania montażowe systemu Jansen Janisol
Drzwi jednoskrzydłowe

Rys. 34. Montaż pośredni

Rys. 35. Montaż w otworze - przekrój pionowy. Rys. 36. Montaż bezpośredni

odbojnik

Rys. 37. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy.

Drzwi dwuskrzydłowe

od
bo

jn
ik

Rys. 38. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.
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Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny

Wymagania montażowe system Forster Unico

Rys. 39. Montaż pośredni

Rys. 40. Montaż w otworze - przekrój pionowy. Rys. 41. Montaż bezpośredni

odbojnik

Rys. 42. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy.

od
bo

jn
ik

Rys. 43. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.

Wymagania montażowe system Forster Unico HI
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Rys. 44. Montaż pośredni

Rys. 45. Montaż w otworze - przekrój pionowy. Rys. 46. Montaż bezpośredni
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Rys. 47. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy.
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So = S-(10-40) [mm]

Sd II = S – 254 [mm]
Sd I = S I – 137 [mm]

S I S II

odbojnik

Rys. 48. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.
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So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia drzwi jednoskrzydłowych 
  Sj = Sd - 181 [mm] dla systemu Jansen Janisol 
  i Sj = Sd - 193 [mm] dla systemów Forster Unico i Forster Unico HI
Sd I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych,
Sd II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych,
Sj I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych 

Sj I = Sd I - 126 [mm] dla systemu Jansen Janisol
  i Sj I = Sd I - 137 [mm] dla systemów Forster Unico i Forster Unico HI
Sj II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych 

Sj II = Sd - 232 [mm] dla systemu Jansen Janisol
  i Sj II = Sd - 254 [mm] dla systemów Forster Unico i Forster Unico HI
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia
  Hj = Hd - 82 [mm] dla systemu Jansen Janisol 
  i Hj = Hd - 65 [mm] dla systemów Forster Unico i Forster Unico HI
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania E = Sj (Sd I) + 110 [mm] dla systemu Jansen Janisol 
i E = Sj (Sd I) + 125 [mm] dla systemów Forster Unico i Forster Unico HI.

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wy-
pełnieniem szybą wynosi 350 [mm].
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika (sposób montażu odbojnika wg Rys. 37, Rys. 42 lub 
Rys. 47). 

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OSPPT, WSPP
Opis techniczny

Przenikalność cieplna 
Współczynnik przenikalności cieplnej wyliczany jest indywidualnie w zależności 
od wymiarów, rodzaju zastosowanych profili i wypełnienia. Poniżej przedstawio no 
przykładowe obliczenia dla drzwi Jansen Janisol, Forster Unico i Forster Unico HI.

System Jansen Janisol
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1081x2081,5 [mm] SjxHj = 900x2000 [mm] 
- wartość 1,7 [W/m2K], 

System Forster Unico
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1093x2065 [mm] SjxHj = 900x2000 [mm]
- wartość 1,7 [W/m2K], 

System Forster Unico HI
Do obliczeń przyjęto drzwi o wymiarze: 
jednoskrzydłowe 1093x2065 [mm] SjxHj = 900x2000 [mm]
- wartość 1,5 [W/m2K], 
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Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D1SPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Jansen Janisol
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8019, RAL 8017, RAL 8016, RAL 8014, RAL 7040, RAL 7035, RAL 7016, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem )

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1490

2000 4560 4725 4890 5055 5215 5385 5540

2100 4675 4840 5010 5175 5340 5510 5665

2200 4795 4960 5135 5300 5465 5640 5800

2300 4910 5075 5255 5420 5590 5765 5925

2400 5025 5195 5370 5540 5710 5890 6055

2500 5140 5310 5490 5665 5835 6015 6180

2600 5255 5430 5615 5790 5965 6145 6315

2700 5370 5545 5730 5910 6085 6270 6440

2800 5490 5670 5855 6035 6215 6400 6575

2900 5605 5785 5975 6155 6335 6525 6700

3000 5715 5900 6095 6275 6460 6655 6830

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1490

2000 4705 4885 5075 5260 5440 5630 5805

2100 4835 5025 5220 5405 5590 5785 5965

2200 4970 5165 5365 5555 5745 5945 6130

2300 5105 5300 5505 5700 5895 6100 6290

2400 5235 5435 5645 5845 6045 6255 6450

2500 5365 5570 5785 5990 6200 6410 6610

2600 5500 5710 5930 6140 6355 6570 6775

2700 5635 5850 6075 6290 6505 6725 6935

2800 5770 5990 6220 6440 6660 6885 7095

2900 5900 6125 6360 6585 6810 7045 7255

3000 6030 6260 6500 6730 6960 7200 7415

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1490

2000 5245 5400 5555 5710 5865 6020 6170

2100 5390 5545 5700 5855 6010 6170 6320

2200 5545 5700 5860 6015 6170 6335 6495

2300 5685 5845 6005 6165 6320 6495 6665

2400 5830 5985 6150 6310 6480 6665 6835

2500 5970 6130 6295 6465 6650 6835 7010

2600 6115 6280 6450 6635 6815 7005 7185

2700 6260 6425 6605 6795 6985 7175 7355

2800 6415 6585 6780 6970 7160 7355 7540

2900 6555 6740 6940 7135 7325 7525 7710

3000 6700 6895 7100 7295 7495 7695 7885

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1490

2000 4870 5080 5290 5500 5705 5920 6115

2100 5005 5215 5435 5645 5855 6075 6275

2200 5140 5355 5580 5795 6010 6235 6440

2300 5270 5490 5720 5940 6160 6390 6600

2400 5400 5630 5860 6085 6310 6545 6760

2500 5535 5765 6005 6235 6465 6700 6920

2600 5670 5905 6150 6385 6620 6860 7085

2700 5800 6040 6290 6530 6770 7020 7245

2800 5935 6180 6435 6680 6925 7175 7410

2900 6070 6320 6575 6825 7075 7335 7570

3000 6200 6455 6720 6970 7225 7490 7730

A

B

C

D

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 
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Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2890

2000 6905 7070 7230 7400 7560 7725 7885 8055 8215 8380 8550 8710 8870 9040 9205 9350

2100 7095 7260 7420 7595 7760 7920 8085 8260 8420 8585 8760 8920 9085 9260 9420 9570

2200 7275 7440 7605 7780 7945 8110 8280 8455 8620 8785 8960 9125 9290 9465 9635 9785

2300 7450 7620 7790 7965 8135 8300 8470 8650 8815 8985 9160 9330 9500 9675 9845 9995

2400 7640 7810 7980 8160 8330 8500 8670 8850 9020 9190 9370 9540 9715 9890 10065 10215

2500 7820 7990 8165 8345 8520 8690 8865 9045 9220 9390 9575 9745 9920 10100 10275 10430

2600 7995 8170 8345 8530 8705 8880 9055 9240 9415 9590 9775 9950 10125 10310 10485 10640

2700 8175 8355 8530 8715 8895 9070 9250 9435 9615 9790 9975 10155 10330 10515 10695 10855

2800 8365 8545 8720 8910 9090 9270 9450 9640 9820 10000 10185 10365 10545 10735 10915 11075

2900 8540 8725 8905 9095 9280 9460 9645 9835 10015 10195 10390 10570 10750 10940 11125 11285

3000 8720 8905 9090 9280 9465 9650 9835 10030 10210 10395 10590 10775 10960 11150 11335 11500

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2890

2000 7135 7315 7500 7690 7875 8055 8240 8430 8615 8795 8985 9170 9350 9545 9725 9890

2100 7350 7535 7725 7920 8110 8295 8485 8680 8865 9055 9250 9435 9625 9820 10010 10175

2200 7555 7750 7940 8140 8335 8525 8720 8920 9110 9305 9505 9695 9890 10090 10280 10450

2300 7760 7960 8155 8360 8560 8755 8955 9160 9355 9555 9760 9955 10155 10360 10555 10730

2400 7975 8180 8380 8590 8795 8995 9195 9410 9610 9810 10020 10225 10425 10635 10840 11015

2500 8185 8390 8595 8810 9020 9225 9435 9650 9855 10060 10275 10485 10690 10905 11110 11290

2600 8390 8600 8815 9035 9245 9455 9670 9890 10100 10310 10530 10745 10955 11175 11385 11570

2700 8595 8815 9030 9255 9470 9685 9905 10130 10345 10560 10785 11005 11220 11445 11660 11845

2800 8810 9035 9255 9485 9705 9925 10145 10375 10600 10820 11050 11270 11490 11720 11945 12130

2900 9020 9245 9470 9705 9930 10155 10385 10615 10845 11070 11305 11530 11755 11990 12215 12410

3000 9225 9455 9685 9925 10155 10385 10620 10860 11090 11320 11560 11790 12020 12260 12490 12685

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2890

2000 7555 7715 7875 8045 8210 8370 8530 8700 8860 9020 9190 9355 9515 9685 9845 9990

2100 7805 7965 8130 8300 8465 8630 8795 8965 9130 9290 9465 9625 9790 9960 10125 10275

2200 8035 8200 8365 8540 8705 8875 9040 9210 9380 9545 9720 9885 10050 10225 10390 10540

2300 8270 8435 8605 8780 8950 9115 9285 9460 9630 9795 9975 10140 10310 10485 10655 10805

2400 8515 8685 8855 9035 9205 9375 9545 9725 9895 10065 10245 10415 10585 10765 10935 11085

2500 8755 8925 9100 9280 9450 9625 9795 9980 10150 10325 10505 10675 10850 11030 11200 11360

2600 9000 9175 9350 9535 9710 9885 10060 10240 10415 10590 10775 10950 11125 11305 11480 11640

2700 9250 9425 9600 9790 9965 10140 10320 10505 10680 10860 11045 11220 11400 11585 11760 11920

2800 9510 9690 9870 10060 10240 10415 10595 10785 10965 11145 11330 11510 11690 11875 12055 12215

2900 9760 9940 10120 10310 10495 10675 10855 11045 11230 11410 11600 11780 11965 12155 12335 12495

3000 10005 10190 10375 10565 10750 10935 11120 11310 11495 11680 11870 12055 12240 12430 12615 12780

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2890

2000 7400 7610 7815 8030 8240 8445 8655 8870 9075 9285 9500 9705 9915 10130 10335 10515

2100 7615 7830 8040 8260 8475 8685 8895 9115 9330 9540 9760 9975 10185 10405 10620 10800

2200 7825 8040 8255 8480 8700 8915 9135 9360 9575 9790 10015 10235 10450 10675 10890 11080

2300 8030 8250 8475 8705 8925 9145 9370 9600 9820 10040 10270 10495 10715 10945 11165 11355

2400 8245 8470 8700 8935 9160 9385 9610 9845 10075 10300 10535 10760 10985 11220 11450 11640

2500 8450 8685 8915 9155 9385 9615 9845 10085 10320 10550 10790 11020 11250 11490 11720 11920

2600 8660 8895 9130 9375 9610 9845 10085 10325 10565 10800 11045 11280 11515 11760 11995 12195

2700 8865 9105 9345 9595 9835 10075 10320 10565 10810 11050 11300 11540 11780 12030 12270 12475

2800 9080 9325 9570 9825 10070 10315 10560 10815 11060 11305 11560 11805 12055 12305 12550 12760

2900 9285 9535 9785 10045 10295 10545 10795 11055 11305 11555 11815 12065 12315 12575 12825 13035

3000 9495 9750 10005 10265 10520 10775 11035 11295 11550 11805 12070 12325 12580 12845 13100 13315

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D2SPP
Wykonanie specjalne

Minimalny wymiar S II skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wypełnieniem 
szybą wynosi 350 [mm].
Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Wykonanie w systemie Jansen Janisol
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8019, RAL 8017, RAL 8016, RAL 8014, RAL 7040, RAL 7035, RAL 7016, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem)

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

A

B

C

D
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Okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: OTSPP, WSPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Jansen Janisol

OTSPP
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą dwukomorową termoizolacyjną thermofloat 4/10/4/10/4float U=0,8 [W/m2K].
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011. 

WSPP Ścianki stalowe profilowe 
- wycena wg indywidualnych kalkulacji

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 2345 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 1590 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 1255 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 1095 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 930 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 435 za mb

Poszerzenie 50x60 325 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2, maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].
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Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D1SPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Forster Unico
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem )

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 4620 4770 4920 5070 5220

2100 4735 4890 5040 5190 5345

2200 4850 5010 5160 5315 5470

2300 4965 5130 5280 5440 5595

2400 5080 5250 5405 5560 5720

2500 5200 5365 5525 5685 5845

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 4780 4955 5130 5305 5480

2100 4920 5100 5280 5460 5640

2200 5055 5245 5430 5615 5800

2300 5190 5385 5575 5765 5955

2400 5330 5530 5725 5920 6115

2500 5465 5675 5870 6075 6275

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 5115 5250 5380 5515 5650

2100 5285 5420 5555 5690 5825

2200 5455 5590 5725 5860 5995

2300 5620 5760 5895 6035 6170

2400 5790 5930 6065 6205 6355

2500 5960 6100 6240 6385 6545

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 4975 5180 5380 5585 5790

2100 5110 5320 5530 5740 5950

2200 5250 5465 5680 5890 6105

2300 5385 5610 5825 6045 6265

2400 5520 5750 5975 6200 6425

2500 5660 5895 6120 6350 6580

A

B

C

D

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 
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Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7055 7205 7355 7505 7655 7810 7960 7980 8130 8275

2100 7240 7395 7545 7695 7850 8000 8155 8180 8330 8475

2200 7425 7580 7735 7890 8040 8195 8350 8375 8530 8675

2300 7610 7765 7920 8080 8235 8390 8545 8570 8725 8875

2400 7795 7955 8110 8270 8425 8585 8740 8770 8925 9075

2500 7980 8140 8300 8460 8620 8780 8935 8965 9125 9275

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7315 7490 7665 7840 8015 8190 8370 8545 8720 8840

2100 7535 7715 7895 8075 8255 8435 8615 8795 8975 9100

2200 7750 7935 8120 8305 8490 8675 8860 9045 9230 9360

2300 7970 8160 8350 8535 8725 8915 9105 9295 9485 9620

2400 8185 8380 8575 8770 8965 9160 9355 9550 9745 9880

2500 8405 8605 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000 10140

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7850 8000 8150 8300 8450 8600 8750 8900 9050 9155

2100 8100 8250 8400 8555 8705 8855 9010 9160 9310 9420

2200 8345 8500 8655 8810 8960 9115 9270 9420 9575 9680

2300 8595 8750 8905 9060 9215 9370 9525 9680 9835 9945

2400 8840 9000 9155 9315 9470 9625 9785 9940 10100 10205

2500 9095 9255 9410 9570 9730 9890 10045 10205 10365 10475

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7620 7825 8030 8235 8440 8645 8850 9055 9260 9400

2100 7840 8050 8260 8470 8675 8885 9095 9305 9515 9660

2200 8060 8270 8485 8700 8915 9130 9345 9555 9770 9920

2300 8275 8495 8715 8930 9150 9370 9590 9810 10025 10180

2400 8495 8715 8940 9165 9390 9610 9835 10060 10285 10440

2500 8710 8940 9170 9395 9625 9855 10080 10310 10540 10700

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D2SPP
Wykonanie specjalne

Minimalny wymiar Sd II skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wypełnieniem 
szybą wynosi 350 [mm].
Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Wykonanie w systemie Forster Unico
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem )

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

A

B

C

D



H16 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: OTSPP, WSPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Forster Unico

OTSPP
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą dwukomorową termoizolacyjną thermofloat 4/10/4/10/4 float U=0,8 [W/m2K]).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011. 

WSPP Ścianki stalowe profilowe 
- wycena wg indywidualnych kalkulacji

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2]  (1) 2535 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 1730 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 1370 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 1195 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 1015 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 490 za mb

Poszrzenie 50x70 325 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2], maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].
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Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D1SPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Forster Unico HI
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem )

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 4740 4900 5060 5215 5370

2100 4865 5025 5185 5345 5500

2200 4985 5150 5310 5470 5630

2300 5105 5270 5435 5600 5760

2400 5225 5395 5560 5725 5890

2500 5345 5520 5685 5855 6020

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 4905 5090 5270 5455 5635

2100 5045 5235 5425 5610 5795

2200 5190 5385 5575 5770 5960

2300 5330 5530 5730 5925 6120

2400 5470 5680 5880 6085 6285

2500 5610 5825 6030 6240 6445

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 5300 5440 5585 5725 5865

2100 5480 5625 5765 5910 6050

2200 5660 5805 5950 6090 6235

2300 5840 5985 6130 6275 6420

2400 6020 6165 6315 6460 6615

2500 6200 6350 6495 6650 6820

Wysokość drzwi (H) 
w [mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do
900 1000 1100 1200 1270

2000 5100 5310 5520 5735 5945

2100 5240 5460 5675 5890 6105

2200 5380 5605 5825 6050 6265

2300 5520 5755 5980 6205 6430

2400 5660 5900 6130 6360 6590

2500 5800 6050 6280 6520 6755

A

B

C

D

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 
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Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7275 7435 7590 7750 7910 8065 8225 8255 8415 8560

2100 7470 7630 7785 7945 8105 8265 8425 8460 8620 8765

2200 7660 7820 7985 8145 8310 8470 8630 8665 8825 8975

2300 7855 8015 8180 8345 8505 8670 8835 8870 9030 9180

2400 8045 8210 8375 8540 8705 8870 9035 9070 9235 9390

2500 8240 8405 8575 8740 8905 9075 9240 9275 9445 9595

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7535 7720 7900 8085 8265 8450 8635 8815 9000 9125

2100 7760 7950 8135 8325 8510 8700 8890 9075 9265 9395

2200 7985 8180 8370 8565 8755 8950 9140 9335 9530 9660

2300 8210 8410 8605 8805 9000 9200 9395 9595 9790 9925

2400 8435 8640 8840 9045 9245 9450 9650 9855 10055 10195

2500 8660 8870 9075 9285 9490 9695 9905 10110 10320 10460

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 8130 8290 8445 8605 8760 8920 9080 9235 9395 9500

2100 8395 8555 8715 8870 9030 9190 9350 9510 9670 9780

2200 8655 8820 8980 9140 9300 9465 9625 9785 9945 10055

2300 8920 9080 9245 9410 9570 9735 9900 10060 10225 10335

2400 9180 9345 9510 9675 9840 10005 10170 10335 10500 10610

2500 9450 9615 9780 9950 10115 10280 10450 10615 10780 10895

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2240

2000 7840 8055 8265 8480 8690 8905 9115 9325 9540 9685

2100 8065 8285 8500 8720 8935 9150 9370 9585 9805 9955

2200 8290 8515 8735 8960 9180 9400 9625 9845 10070 10220

2300 8520 8745 8970 9195 9425 9650 9875 10105 10330 10485

2400 8745 8975 9205 9435 9670 9900 10130 10365 10595 10755

2500 8970 9205 9440 9675 9915 10150 10385 10625 10860 11020

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne: D2SPP
Wykonanie specjalne

Minimalny wymiar Sd II skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wypełnieniem 
szybą wynosi 350 [mm].
Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Wykonanie w systemie Forster Unico HI
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem trzypunktowym siekierowym z wkładką atestowaną MCM i klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne (w dolnej czę-
ści panel, w górnej szyba zespolona 
33.1/8/4/8/33.1 U=1,0)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby zespolonej 33.1/8/4/8/33.1 
U=1,0 z panelem )

wypełnienie w całości szybą zespolo-
ną 33.1/8/4/8/33.1 U=1,0

A

B

C

D
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Okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: OTSPP, WSPP
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Forster Unico HI

OTSPP
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą dwukomorową termoizolacyjną thermofloat 4/10/4/10/4 float U=0,8 [W/m2K]).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 

7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011. 

WSPP Ścianki stalowe profilowe 
- wycena wg indywidualnych kalkulacji

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2]  (1) 2670 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 1830 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 1450 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 1265 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 1075 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 520 za mb

Poszrzenie 50x70 325 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2], maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].
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Sposób doboru grubości szkła do stolarki stalowej profilowej
Graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę:
• przy zastosowaniu w zespoleniu szyby bezpiecznej 33.1 (2B2) lub szyby 4 [mm] ,maksymalny stosunek boków wynosi 1:6
• przy zastosowaniu w zespoleniu szyby bezpiecznej 44,2 (P2) lub 44.4 (P4) ,maksymalny stosunek boków wynosi 1:10

Rodzaje szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 mm sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 44.2 (P2) bezpieczna - dwie szyby 4 mm sklejone 2 warstwami folii.
• 44.4 (P4) antywłamaniowa - dwie szyby 4 mm sklejone 4 warstwami folii.

OPCJE DODATKOWE WYPEŁNIENIA

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
D1SPP, D2SPP, OTSPP, WSPP
Opcje dodatkowe

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

33.1//33.1 33.1 (2B2) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna  w cenie drzwi 
44.2//33.1 44.2 (P2) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 99
44.4//33.1 44.4 (P4) bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 165
44.2// 44.2 44.2 (P2) bezpieczna //4// 44.2 (P2) bezpieczna  + 146
44.4// 44.2 44.4 (P4) antywłamaniowa //4// 44.2 (P2) bezpieczna  + 213
33.1mat//4 33.1(2B2) mat bezpieczna //4//4 –  80
33.1 mat //33.1 33.1(2B2) mat bezpieczna //4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 67
44.2 mat //4 44.2 (P2) mat bezpieczna //4//4 –  10
44.2 mat//44.2 44.2 (P2) mat bezpieczna //4//44.2 (P2) bezpieczna  + 156
44.4 mat//4 44.4 (P4) mat antywłamaniowa //4//4  + 127
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//4 –  15
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//33.1 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 76
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//44.2 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna  + 124
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4//44.4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 190
6 Stopsol niebESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//4  + 116
6 Stopsol niebESG//33.1 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 221
6 Stopsol niebESG//44.2 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna  + 268
6 Stopsol niebESG//44.4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 335
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//4  + 49
6 Stopsol bezb,szary,brąz,zielESG//33.1 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 154
6 Stopsol bezb,szary,brąz,zielESG//44.2 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna  + 202
6 Stopsol bezb,szary,brąz,zielESG//44.4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 268
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//4  + 6
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//33.1 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 110
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.2 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//44.2 (P2) bezpieczna  + 158
6 Antelio bezb,sreb,brąz ESG//44.4 6 Antelio bezbarwne,srebrne,brąz ESG//4//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 224
6 Lustro weneckie//4 6 Lustro weneckie//4//4  + 51
6 Lustro weneckie//33.1 6 Lustro weneckie//4//33.1 (2B2) bezpieczna  + 156
6 Lustro weneckie//44.2 6 Lustro weneckie//4//44.2 (P2) bezpieczna  + 203
6 Lustro weneckie//44.4 6 Lustro weneckie//4//44.4 (P4) antywłamaniowa  + 270
4 Chinchilla//4 4//4 Chinchilla//4 –  72
4 Master–carre//4 4//4 Master–carre//4 –  35
4 Master–ligne//4 4//4 Master–ligne//4 –  35
4 Master–point//4 4//4 Master–point//4 –  35
4 Silvit//4 4//4 Silvit//4 –  72
4 Dekormat//4 4//4 Dekormat//4 –  53
Panel 30 [mm] Panel 30 [mm] –  140
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Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne: 
Opcje dodatkowe

1. Inny kolor RAL  + 5%
do ceny 

drzwi

2. Malowanie na kolory strukturalne wg wykazu na str. H6  + 10%
do ceny 

drzwi

3. Panel wzmocniony (panel składa się z dwóch blach 2 [mm] stalowych i izolacji)  + 130 za m2

4. Uchwyt - klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej w cenie

5. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 130 za kpl.

6. Uchwyt - klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 190 za kpl.

7. System jednego klucza dla wkładek antywłamaniowych klasy 6.2 - C  + 75 za kpl.

8. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi jednoskrzydłowych  + 220 za szt.

9. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej drzwi dwuskrzydłowych (w cenie przepust kablowy i kabel)  + 400 za kpl.

10. Zamek dodatkowy do zasuwnicy siekierowej  + 190 za szt.

11. Rolka do zamka standardowego  + 35 za szt.

12. Odbój gumowy  + 20 za szt.

13. Odbój ze stali nierdzewnej  + 60 za szt.

14. Stopka podporowa  + 30 za szt.

15. Stoper drzwiowy  + 60 za szt.

16. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 160 za szt.

17. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 160 za szt.

18. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 750 za szt.

19. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 500 za szt.

20. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 960 [mm]  + 1100 za szt.

21. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 600 za szt.

22. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 2000 [mm]  + 1300 za szt.

23. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 720 za szt.

24. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 580 [mm]  + 275 za szt.

25. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 210 za szt.

26. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 450 za szt.

27. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 300 za szt.

28. Samozamykacz DORMA GROOM200 - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt.

29. Samozamykacz DORMA GROOM200 z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260 za szt.

30. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC - srebrny, biały lub brązowy  + 166 za szt.

31. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260 za szt.

32. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową - srebrny  + 364 za szt.

33. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową, z blokadą ramienia - srebrny  + 520 za szt.

34. Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 (montaż również po stronie przeciwnej zawiasów)  + 850 za szt.

35. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 + szyna GSR do drzwi dwuskrzydłowych (brak możliwości montażu od strony przeciwnej zawiasów)  + 2165 za kpl.

36. Samozamykacz ukryty DORMA ITS96 (3-6)  + 1000 za szt.

37. 2x samozamykacz ukryty DORMA ITS96 (3-6) + szyna GSR do drzwi dwuskrzydłowych  + 2750 za kpl.

38. Klawiatura kodowa - „zamek szyfrowy” do drzwi zewnętrznych wandaloodporny (do montażu na ścianie)  + 325 za szt.

39. Czytnik zbliżeniowy do drzwi zewnętrznych (do montażu na ścianie), bez kart i breloków  + 310 za szt.

40. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.

41. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.

42. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 650 za szt.

43. Okucie antypaniczne - 3-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 1150 za szt.

44. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi dwuskrzydłowych (1)  + 1500 za szt.

45. Dodatkowy zawias standard  + 40 za szt.

46. Zawiasy spawane z regulacją pionową (2 szt. na skrzydło)  + 390 za kpl.

47. Dodatkowy zawias spawany z regulacją pionową  + 210 za szt.

48. Zawiasy spawane z regulacją 3D (2 szt na skrzydło)  + 550 za kpl.

49. Dodatkowy zawias spawany z regulacją 3D  + 310 za szt.

50. Uszczelka automatycznie opadająca dla drzwi w systemie Jansen Janisol  + 150 za szt.

51. Listwa okapnikowa aluminiowa (dotyczy drzwi otwieranych do wewnątrz) - 1 skrzydło  + 85 za szt.

52. Próg tworzywowy wys. 21 [mm] do systemu Forster Unico  + 285 za mb

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. 
W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz należy doliczyć opcję „listwa okapnikowa”.
 

(1) -  Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm].
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Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi stalowe, profilowe zewnętrzne do pomieszczeń nieogrzewanych typu DSP, 
przeznaczone są do zabudowy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, za-
mieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz w budynkach przemysłowych.
Wykonywane jako przeszklone lub pełne, otwierane na zewnątrz lub do we-
wnątrz. Mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz z naświetlem.

Informacje szczegółowe
Ościeżnica i skrzydło wykonane są z najwyższej jakości kształtowników stalo-
wych, jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubości ścianki 1,5 do 
2 [mm]. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie. Połączenia spa-
wane są szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygląd. Standardo-
wo drzwi posiadają próg wykonany z kształtownika 20 x 40 [mm]. Spawana 
konstrukcja gwarantuje sztywność, odporność na odkształcenia i niezawodność 
działania, nawet przy najbardziej intensywnej eksploatacji.
Drzwi wyposażone są w dwa zawiasy stalowe łożyskowane, które gwarantują 
wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi. Zawiasy spawane są do konstruk-
cji ościeżnicy i skrzydła, co eliminuje opadanie skrzydła i konieczność regulacji 
zawiasów.
Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą bezpieczną pojedynczą lub ze-
spoloną, albo panelem ciepłym wykonanym z podwójnej blachy stalowej oraz 
izolacji. 
Na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy oprócz progu znajdują się uszczel-
ki przymykowe, które wciskane są w specjalnie ukształtowane rowki. Uszczelka 
znajduje się od strony wewnętrznej i zewnętrznej skrzydła, co zapewnia odpo-
wiednią szczelność drzwi i tłumienie hałasu przy zamykaniu.
Rama skrzydła, ościeżnica, blacha panelu malowane są proszkowo.
Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń nieogrzewanych wykonane są w systemie: 
• Forster Presto, w którym wykonywane są drzwi na zawiasach spawanych, 

drzwi na zawiasach PIVOT ze słupem technicznym i okna stałe. W słupie tech-
nicznym istnieje możliwość przygotowania otworów pod montaż domofonu, 
skrzynek pocztowych lub innych urządzeń wg uzgodnień z Działem Wsparcia 
Technicznego.

Przekroje Forster Presto

Rys. 49. Drzwi stalowe, profilowe jednoskrzydłowe.

Rys. 50. Drzwi stalowe, profilowe dwuskrzydłowe. Rys. 51. Przekrój pionowy.

Rys. 52. Przekrój poziomy drzwi.

Rys. 53. Ścianka stalowa, profilowa z drzwiami dwuskrzydłowymi.
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Rys. 54. Drzwi stalowe, profilowe jednoskrzydłowe 
z zawiasem PIVOT i słupem technicznym.

Rys. 55. Przekrój pionowy drzwi 
stalowych profilowych z zawiasem PIVOT 
i słupem technicznym.

słup techniczny

Rys. 56. Przekrój poziomy drzwi stalowych profilowych z zawiasem PIVOT, zworami elektroma-
gnetycznymi i słupem technicznym.
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Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny

Wypełnienie
Wypełnieniem drzwi może być szyba pojedyncza lub szyba zespolona jednoko-
morowa. Panel ciepły, zespolony wykonany jest z dwóch blach stalowych, ocyn-
kowanych o grubości 0,75 ÷ 1 [mm], malowanych proszkowo, wypełnionych 
izolacją. System Forster Presto pozwala na stosowanie zestawów szybowych 
grubości od 5 [mm] do 26 [mm].
Do osadzenia tych wypełnień w ramie drzwi stosuje się od wewnątrz listwy przy-
szybowe. Od wewnątrz jak i od zewnątrz zamontowane są uszczelki przyszybo-
we wykonane z tworzywa EPDM.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki stalowej profilowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“ -  drzwi, 
 - “O“  -  okna, 
 - “W“  -  ścianki (1), 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“  -  drzwi jednoskrzydłowe,
 - “2“  -  drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “SP“ -  stalowe profile,
• czwarty symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania:
 „T” - okno stałe.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi, okien i ścianek:
D1SP - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P),
D2SP - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P),
OSPT - okna (O) stalowe (S) profilowe (P) stałe (T),
W1SP - ścianki (W) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P), 
W2SP - ścianki (W) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum 900 
[mm] szerokości i 2000 [mm] wysokości. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych 
wymóg ten dotyczy skrzydła czynnego. Wymiar światła przejścia określa się 
przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). 
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpo-
wiedzialność.
Maksymalne wymiary drzwi w systemie Forster Presto wynoszą: 
• dla drzwi jednoskrzydłowych:
 S = 1600 [mm] x H = 2800 [mm], a przy S = 1400 [mm] H = 3050 [mm],
• dla drzwi dwuskrzydłowych:
 S = 3000 [mm] x H = 2800 [mm], a przy S = 2850 [mm] H = 3050 [mm].

Kolory
Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe stolarki malowane są proszkowo. Przygotowanie 
powierzchni do malowania odbywa się z wykorzystaniem obróbki strumienio-
wo-ściernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstwą 
podkładową a następnie warstwą dekoracyjną. Nie ma możliwości malowania 
strony wewnętrznej i zewnętrznej na różne kolory. Dopłata za malowanie w kolo-
rach niestandardowych określona jest w opcjach dodatkowych.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 9016 (biały), RAL 
9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy cze-
koladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 
7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czer-
wony ognisty), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 6011 (zielony groszkowy).

Inny kolor RAL
Drzwi stalowe profilowe mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL 
MAT lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005,  
HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), 7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 
HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), 9010 Modern 
White, 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo i kwarc (nie dotyczy kolorów z efek-
tem perłowym, refleksyjnym i metalicznym).

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.

Określenie kierunku otwierania drzwi
PZ LZ

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 57. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 58. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 59. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 60. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu. Posiadają otwory w ościeżni-
cy do montażu bezpośredniego za pomocą kołków stalowych szybkiego monta-
żu (kołki w zależności od rodzaju ściany kupuje klient) i marki montażowe stalo-
we, do montażu pośredniego (przykręcone do ościeżnicy).
W przypadku dużych drzwi, drzwi z naświetlem lub witryn, stolarka jest zdemon-
towana do celów transportowych.

Okucia i zamki
Drzwi stalowe zewnętrzne do pomieszczeń nieogrzewanych, profilowe wyposa-
żone są standardowo w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką 
i trzema kluczami, klamkę Jupiter (Rys. 61) w kolorze nikiel szczotkowany (imita-
cja stali nierdzewnej). 
Skrzydło bierne drzwi dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą dwóch rygli.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• zamek rolkowy z wkładką z trzema kluczami oraz uchwyt spawany lub uchwy-

ty ze stali nierdzewnej (wg wzorów Rys. 62),
• dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami, 
• wkładki atestowane kl. C w miejsce zwykłych,
• klamki ze stali nierdzewnej Hoppe model Denver (Rys. 64),
• zaczep elektromagnetyczny,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi 

(standardowo montowane są 2 szt.),
• zasuwnicę trzypunktową siekierową z wkładką atestowaną kl. C,
• samozamykacz (z ramieniem lub szyną)(2),
• samozamykacz (ramie z blokadą położenia)(2),
• okucie antypaniczne,
• system kontroli dostępu, 
• system skrzynek pocztowych.

Rys. 61. Wzór klamki i uchwytu Jupiter.

(1) - Ścianka - drzwi z zestawem okien skręcanych lub wykonanych w jednej ramie.
(2) - Samozamykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej 
drzwi. Opcjonalnie samozamykacz może być zamontowany od strony przeciwnej do zawiasów.
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Rodzaje uchwytów i klamek
Standardowym uchwytem jest uchwyt rurowy M2 spawany do skrzydła drzwi 
i malowany proszkowo w kolorze stolarki. Istnieje możliwość zastosowania 
uchwytów ze stali nierdzewnej. W drzwiach stalowych profilowych można na 
życzenie klienta zastosować klamkę ze stali nierdzewnej Hoppe model Denver.
Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich:  
Hd>Huchwytu+150 [mm].

Uchwyty rurowe

Uchwyty Prestiż

P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

P45 krótki P45 wydłużony

Rys. 62. Wzory uchwytów rurowych.

Pochwyt HS L = 300 [mm] Pochwyt HS L = 500 [mm]

Rys. 63. Wzory pochwytów HS 

Klamka i uchwyt Hoppe model Denver  
- stal nierdzewna 

Rys. 64. Klamka i uchwyt Hoppe model Denver

Klamka strażacka

Rys. 65. Klamka strażacka

Dodatkowy zamek
Drzwi można wyposażyć w dodatkowy zamek zwykły z wkładką i trzema klu-
czami.

Wkładka antywłamaniowa
Zamiana wkładki zwykłej na antywłamaniową w klasie zabezpieczenia 6.2 wg 
PN-EN 1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005. 
Wkładka wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dodatkowy klucz serwisowy.

Zasuwnica siekierowa 3-punktowa
Drzwi można wyposażyć w zasuwnicę siekierową 3-punktową z wkładką anty-
włamaniową klasy C. Dodatkowo może ona być wyposażona w drugi zamek lub 
specjalny zaczep elektromagnetyczny.

Bolec przeciwwyważeniowy
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi. Zazwyczaj do drzwi monto-
wane są 2 bolce na skrzydło.

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz. Samoza-
mykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy 
drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwiera-
nych na zewnątrz od strony zewnętrznej drzwi. Opcjonalnie samozamykacz 
może być zamontowany od strony przeciwnej do zawiasów.

Kratka lub otwory wentylacyjne
Drzwi stalowe profilowe można wyposażyć w otwory wentylacyjne o średnicy  
35 [mm]. Drzwi mogą też być wyposażone w kratkę wentylacyjną 480 x 80 [mm].

Stopka podporowa
Drzwi mogą zostać wyposażone w stopkę podporową lub stoper drzwiowy. 

Rys. 66. Stopka podporowa Rys. 67. Stoper drzwiowy
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Okucie antypaniczne nawierzchniowe
Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnetrzna strona wewnetrzna

Cechy zamków nawierzchniowych z funkcją antypaniczną:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.
strona zewnetrzna strona wewnetrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji podstawowej - otwartej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

brak przejścia

można przejść

Samozamykacz - montaż od strony przeciwnej do zawiasów
System Forster Presto

Rodzaj samozamykacza
Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LZ i PZ

Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LW i PW

Groom 200 EN 3/4

4,
5

4,
5

Dorma TS93 EN 2-5

8,
5

8,
5

Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny

Wymagania montażowe

Drzwi jednoskrzydłowe

Rys. 68. Montaż w otworze - przekrój pionowy - system Forster Presto.

odbojnik

Rys. 69. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy - system Forster Presto.

Drzwi dwuskrzydłowe

od
bo

jn
ik

Rys. 70. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy - system Forster Presto.
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Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Sj = Sd - 175 [mm] dla systemu Forster Presto
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych
  Sd I = S I - 120 [mm] dla systemu Forster Presto
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych
  Sd II = Sd - 210 [mm] dla systemu Forster Presto
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi z progiem 
  Hj = Hd - 90 [mm] dla systemu Forster Presto
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania 
  E = Sj (Sd I) + 110 [mm] dla systemu Forster Presto

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wy-
pełnieniem szybą wynosi 350 [mm].
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
(Sposób montażu odbojnika wg Rys. 69).
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Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne

A

B

C

D

Drzwi jednoskrzydłowe 
• System stalowy Forster Presto: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne 
(w dolnej części panel, w górnej 
szyba pojedyncza bezpieczna 33.1 
2B2)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby pojedynczej bezpiecznej 33.1 
2B2 z panelem)

wypełnienie w całości szybą 
pojedynczą bezpieczną 33.1 2B2. 
Drzwi z poprzeczką poziomą

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1620 1685 1750 1815 1880

2100 1660 1725 1795 1865 1930

2200 1700 1770 1840 1910 1975

2300 1745 1810 1885 1955 2025

2400 1780 1855 1930 2000 2070

2500 1820 1895 1970 2045 2115

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1610 1670 1735 1800 1860

2100 1650 1710 1780 1840 1905

2200 1685 1750 1815 1880 1945

2300 1725 1790 1860 1925 1990

2400 1760 1825 1895 1965 2030

2500 1795 1865 1935 2005 2070

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1835 1905 1960 2025 2080

2100 1875 1945 2005 2070 2125

2200 1915 1985 2045 2110 2170

2300 1955 2025 2090 2155 2215

2400 1990 2065 2135 2200 2265

2500 2030 2105 2170 2245 2310

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1595 1655 1715 1775 1835

2100 1635 1695 1760 1820 1880

2200 1675 1735 1800 1860 1920

2300 1715 1775 1840 1905 1965

2400 1750 1815 1880 1945 2005

2500 1790 1850 1920 1985 2050

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 
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Drzwi jednoskrzydłowe 
• System stalowy Forster Presto: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia E F G

Opis wypełnienia wypełnienie w całości szybą pojedynczą 
bezpieczną 44.2 P2. Drzwi bez poprzeczki 
poziomej

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej szyba pojedyncza bezpieczna 33.1
2B2)

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej kombinacja szyby pojedynczej 
bezpiecznej 33.1 2B2 z panelem)

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1640 1705 1770 1835 1900

2100 1685 1750 1820 1885 1950

2200 1725 1795 1865 1935 2000

2300 1775 1845 1915 1985 2055

2400 1815 1890 1965 2035 2110

2500 1865 1935 2015 2090 2165

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1710 1760 1815 1865 1925

2100 1735 1785 1845 1905 1970

2200 1770 1820 1885 1950 2015

2300 1800 1855 1925 1990 2060

2400 1830 1895 1965 2035 2105

2500 1870 1935 2010 2080 2150

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1705 1765 1825 1890 1950

2100 1740 1800 1865 1930 1990

2200 1780 1840 1905 1970 2035

2300 1815 1880 1945 2010 2075

2400 1855 1915 1985 2050 2120

2500 1895 1960 2025 2095 2170

E

F

G

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne
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Drzwi dwuskrzydłowe 
• System stalowy Forster Presto: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej, skrzydło bierne ryglowane.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne 
(w dolnej części panel, w górnej 
szyba pojedyncza bezpieczna 33.1 
2B2).

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby pojedynczej bezpiecznej 33.1 
2B2 z panelem)

wypełnienie w całości szybą 
pojedynczą bezpieczną 33.1 2B2. 
Drzwi z poprzeczką poziomą.

A

B

C

D

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2610 2675 2750 2815 2880 2955 3020 3090 3160 3225 3290

2100 2685 2750 2825 2890 2960 3040 3105 3175 3245 3315 3380

2200 2750 2820 2895 2965 3030 3115 3185 3250 3325 3395 3465

2300 2825 2895 2970 3040 3110 3195 3265 3335 3415 3485 3555

2400 2890 2960 3040 3115 3185 3270 3345 3415 3495 3565 3640

2500 2960 3035 3115 3190 3265 3345 3425 3495 3580 3650 3725

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2600 2660 2730 2795 2855 2930 2995 3055 3125 3190 3250

2100 2665 2730 2800 2865 2930 3005 3070 3135 3205 3270 3330

2200 2730 2795 2865 2930 2995 3075 3140 3205 3275 3340 3405

2300 2795 2865 2935 3005 3070 3150 3215 3280 3355 3420 3490

2400 2860 2925 3000 3070 3135 3215 3285 3355 3425 3495 3560

2500 2920 2995 3070 3140 3205 3285 3360 3425 3505 3570 3640

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2825 2890 2960 3025 3090 3165 3230 3295 3365 3340 3400

2100 2895 2960 3030 3100 3165 3245 3310 3380 3450 3425 3490

2200 2960 3030 3100 3170 3240 3315 3385 3455 3525 3505 3570

2300 3030 3100 3175 3245 3315 3395 3465 3540 3610 3590 3660

2400 3095 3165 3240 3315 3390 3470 3540 3615 3690 3670 3740

2500 3160 3240 3315 3390 3465 3545 3625 3695 3775 3755 3825

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2580 2635 2705 2765 2820 2895 2955 3015 3080 3140 3200

2100 2650 2710 2775 2835 2895 2970 3030 3090 3160 3220 3280

2200 2710 2775 2840 2905 2965 3040 3105 3165 3235 3295 3355

2300 2780 2845 2915 2980 3040 3115 3180 3245 3315 3375 3440

2400 2845 2910 2980 3045 3110 3185 3250 3315 3390 3450 3515

2500 2910 2980 3050 3115 3185 3260 3330 3395 3465 3530 3595

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D2SP
Wykonanie specjalne
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Drzwi dwuskrzydłowe 
• System stalowy Forster Presto: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej, skrzydło bierne ryglowane.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011. 
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia E F G

Opis wypełnienia wypełnienie w całości szybą pojedynczą 
bezpieczną 44.2 P2. Drzwi bez poprzeczki 
poziomej.

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej szyba pojedyncza bezpieczna 33.1 
2B2).

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej kombinacja szyby pojedynczej 
bezpiecznej 33.1 2B2 z panelem)

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2710 2740 2800 2865 2935 3005 3070 3135 3205 3270 3340

2100 2785 2810 2880 2950 3015 3090 3160 3225 3300 3365 3435

2200 2855 2885 2960 3030 3100 3175 3245 3315 3390 3460 3530

2300 2935 2970 3045 3115 3190 3265 3340 3410 3485 3560 3630

2400 3005 3045 3120 3195 3270 3350 3425 3500 3580 3650 3725

2500 3085 3125 3205 3285 3360 3445 3520 3595 3675 3750 3830

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2700 2770 2830 2900 2965 3035 3095 3165 3230 3295 3360

2100 2760 2830 2895 2965 3030 3100 3165 3235 3295 3370 3430

2200 2825 2900 2965 3035 3105 3175 3240 3310 3380 3450 3515

2300 2890 2965 3030 3105 3170 3245 3310 3385 3450 3525 3590

2400 2955 3030 3095 3170 3240 3315 3385 3460 3525 3600 3670

2500 3025 3100 3170 3245 3315 3390 3460 3535 3605 3685 3755

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 2720 2790 2855 2925 2990 3060 3125 3195 3260 3330 3395

2100 2780 2850 2920 2990 3060 3130 3195 3270 3335 3410 3475

2200 2845 2920 2990 3065 3130 3205 3275 3350 3415 3490 3560

2300 2910 2985 3055 3130 3200 3275 3345 3420 3495 3570 3640

2400 2970 3045 3120 3195 3270 3345 3420 3495 3570 3645 3715

2500 3040 3120 3190 3270 3345 3425 3500 3575 3650 3730 3805

E

F

G

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D2SP
Wykonanie specjalne
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Ścianki

WSP Ścianki stalowe profilowe 
- wycena wg indywidualnych kalkulacji

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 645 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 470 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 385 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 340 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 300 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 110 za mb

Poszerzenie 50x50 60 za mb

Poszerzenie 100x50 85 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2, maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].

Okna stałe

OSPT

• System stalowy Forster Presto: profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą jednokomorową termoizolacyjną thermofloat 4/18/float 4 U=1,0 [W/m2K]) 

lub pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011.

Okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: OSPT, WSP
Wykonanie specjalne
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Sposób doboru grubości szkła do stolarki stalowej profilowej.
Graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę:
• przy wypełnieniach szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 [mm] to Lmax boku = 2000 [mm] i powierzchnia max = 2,0 [m2],
• przy wypełnieniach szybą zespoloną 4 [mm] / 16 / 4 [mm] to Lmax boku = 2300 [mm] i powierzchnia max = 3,0 [m2],
• maksymalny stosunek boków to 1:6.

Rodzaje szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 [mm] sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 44.2 (P2) bezpieczna - dwie szyby 4 [mm] sklejone 2 warstwami folii.
• 44.4 (P4) antywłamaniowa - dwie szyby 4 [mm] sklejone 4 warstwami folii.

OPCJE DODATKOWE WYPEŁNIENIA
Szyby pojedyncze

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła pojedynczego RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

33.1 pojedyncza 33.1 (2B2) w cenie drzwi
6 ESG 6 ESG  + 14
6 Antisol szary, brąz, ziel ESG 6 Antisol szary, brąz, zielony ESG  + 97
6 Antelio bezb, sreb, brąz, ESG 6 Antelio bezbarwne, srebrne, brąz, ESG  + 75
6 Stopsol bezb, szary, brąz, ziel ESG 6 Stopsol bezbarwny, szary, brąz, zielony ESG  + 183
6 Stopsol nieb ESG 6 Stopsol Dark Blue niebieski ESG  + 268
6 Lustro weneckie 6 Lustro weneckie  + 164
4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG 4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG  + 155
4 Dekormat ESG 4 Dekormat ESG  + 135
6 Dekormat ESG 6 Dekormat ESG  + 211
33.1 mat 33.1(2B2) mat bezpieczna  + 75
44.2 44.2 (P2) bezpieczna  + 75
44.2 mat 44.2 (P2)  mat bezpieczna  + 112
44.4 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 76
44.4 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 107
Panel 22 [mm] do drzwi wewnętrznych Panel 22 [mm] do drzwi wewnętrznych  + 88

Szyby zespolone
Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła zespolonego RÓŻNICA CENOWA 

ZA m2

33.1 // 4 33.1 (2B2) // 4  + 105
44.2 // 4 44.2 P2) // 4  + 144
44.4 //4 44.4 (P4) //4  + 186
33.1 //33.1 33.1 (2B2) //33.1 (2B2)  + 173
44.2 //33.1 44.2 (P2)//33.1 (2B2)  + 213
44.4 //33.1 44.4 (P4) //33.1 (2B2)  + 257
44.2 //44.2 44.2 (P2)//44.2 (P2)  + 255
33.1 mat //4 33.1(2B2) mat //4  + 181
33.1 mat //33.1 33.1(2B2) mat //33.1 (2B2)  + 266
44.2 mat // 4 44.2 (P2) mat // 4  + 222
44.2 mat //44.2 44.2 (P2) mat //44.2 (P2)  + 350
44.4 mat //4 44.4 (P4) mat //4  + 354
4 ESG // 4 ESG 4 ESG // 4 ESG  + 118
6 ESG // 6 ESG 6 ESG // 6 ESG  + 183

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne 
do pomieszczeń nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opcje dodatkowe
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Opcje dodatkowe
1. Inny kolor RAL  + 5% do ceny drzwi
2. Kolor RAL mat struktura  + 15 % do ceny drzwi
3. Wzmocnienie panela (panel składa się z dwóch blach 2 [mm] stalowych i izolacji)  + 140 za m2

4. Uchwyt - klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej w cenie
5. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 130 za kpl.
6. Uchwyt - klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 190 za kpl.
7. Dodatkowy zamek  + 145 za szt.
8. Dodatkowe klucze do wkładki standardowej  + 20 za szt.
9. Wkładka standardowa w systemie jednego klucza  + 10 za szt.

10. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (5 kluczy w zestawie)  + 105 za szt.
11. System jednego klucza dla wkładek antywłamaniowych klasy 6.2 - C  + 75 za szt.
12. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny Wiśniowski z wyślizgiem do zamka standard drzwi jednoskrzydłowych  + 200 za szt.
13. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny Wiśniowski z wyślizgiem do zamka standard drzwi dwuskrzydłowych (w cenie przepust kablowy i kabel)  + 350 za kpl.
14. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny Hartte bez wyślizgu z zabezpieczeniem dostępu do zamka standard do drzwi jednoskrzydłowych  + 140 za szt.
15. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny Hartte bez wyślizgu z zabezpieczeniem dostępu do zamka standard do drzwi dwuskrzydłowych bez przepustu  + 160 za kpl.
16. Zasuwnica siekierowa trzypunktowa z wkładką kl. C  + 550 za szt.
17. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej  + 220 za szt.
18. Zamek dodatkowy do zasuwnicy siekierowej  + 150 za szt.
19. Bolce przeciwwyważeniowe (2 na skrzydło)  + 50 za kpl.
20. Odbój  + 20 za szt.
21. Stopka podporowa standardowa  + 30  za szt.
22. Stoper drzwiowy  + 60  za szt.
23. Uchwyt rurowy M2 obustronny spawany i malowany w kolorze stolarki  + 90 za kpl.
24. Uchwyt rurowy M2 jednostronny spawany i malowany w kolorze stolarki + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 90 za kpl.
25. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 160 za kpl.
26. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 160 za kpl.
27. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 750  za kpl.
28. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 500 za kpl.
29. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 960 [mm]  + 1100 za kpl.
30. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 600  za kpl.
31. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 2000 [mm]  + 1300  za kpl.
32. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 720  za kpl.
33. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 580 [mm]  + 275  za kpl.
34. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 210  za kpl.
35. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 450  za kpl.
36. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 300  za kpl.
37. Samozamykacz DORMA GROOM200 - srebrny, biały lub brązowy  + 166  za szt.
38. Samozamykacz DORMA GROOM200 z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260  za szt.
39. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC - srebrny, biały lub brązowy  + 166  za szt.
40. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260  za szt.
41. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową - srebrny  + 364  za szt.
42. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową, z blokadą ramienia - srebrny  + 520  za szt.
43. Samozamykacz ukryty DORMA ITS 96 (EN 2-4)  + 745 za szt.
44. Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 (montaż również po stronie przeciwnej zawiasów)  + 850 za szt.
45. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 + szyna GSR do drzwi dwuskrzydłowych  + 2165 za kpl.
46. Klawiatura kodowa - „zamek szyfrowy” do drzwi wewnętrznych (do montażu na ścianie)  + 198 za szt.
47. Czytnik zbliżeniowy do drzwi wewnętrznych (do montażu na ścianie), bez kart i breloków  + 265  za szt.
48. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.
49. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.
50. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 650  za szt.
51. Okucie antypaniczne - 3-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 1150 za szt.
52. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi dwuskrzydłowych (1)  + 1500 za szt.
53. Kratka wentylacyjna 480x80  + 65 za szt.
54. Otwory wentylacyjne (w standardzie wykonywane są 4 otwory)(2)  + 120 za kpl.
55. Dodatkowy zawias  + 40 za szt.
56. Zabezpieczenie skrzydła przed zdjęciem  + 45 za kpl.
57. Próg nierdzewny do drzwi jednoskrzydłowych  + 150 za szt.
58. Próg nierdzewny do drzwi dwuskrzydłowych  + 280 za szt.
59. Listwa szczotkowa  + 32 za mb
60. Listwa okapnikowa aluminiowa (dotyczy drzwi z szybą zespoloną otwieranych do wewnątrz)  + 25 za szt.
61. Dodatkowa 1 zwora montowana na środku  + 810 za szt.
62. Dodatkowe 2 zwory  + 1560 za kpl.
63. Dodatkowe 3 zwory  + 1990 za kpl.
64. Pochwyt HS L = 300 [mm]  + 190  za kpl.
65. Pochwyt HS L = 500 [mm]  + 210 za kpl.
66. Słup techniczny  + 535 za kpl.
67. Próg nierdzewny PIVOT - drzwi jednoskrzydłowe  + 135  za kpl.
68. Próg nierdzewny PIVOT - drzwi dwuskrzydłowe  + 270 za kpl.
69. Drzwi na PIVOTACH - drzwi jednoskrzydłowe (w cenie nie uwzględniono zwór elektromagnetycznych)  + 1520 za kpl.
70. Drzwi na PIVOTACH - drzwi dwuskrzydłowe (w cenie nie uwzględniono zwór elektromagnetycznych)  + 2790 za kpl.
71. Klamka strażacka (zamiast standardowego rygla do skrzydła biernego)  + 1000  za kpl.

72. Przygotowanie otworu pod przycisk dzwonkowy
wg indywidualnych 

uzgodnień

(1) -  Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm]. Drzwi nie mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych pomimo zastosowania okuć antypanicznych.
(2) -  W przypadku skrzydła biernego ilość otworów zależna od jego szerokości (maksymalnie 4 otwory). Ilość otworów dobierana jest tak, aby  odstęp pomiędzy otworami w skrzydle biernym był taki sam 

jak w skrzydle czynnym.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. Dobór 
powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producentów sa-
mozamykaczy. Opcjonalnie samozamykacze mogą być zamontowane od strony przeciwnej do zawiasów.

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne 
do pomieszczeń nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opcje dodatkowe
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Informacje ogólne
Drzwi stalowe, profilowe typu DSP, przeznaczone są do zabudowy w budyn-
kach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej oraz w budynkach przemysłowych.
Wykonywane jako przeszklone lub pełne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. 
Mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz z naświetlem.

Informacje szczegółowe
Ościeżnica i skrzydło wykonane są z najwyższej jakości kształtowników stalo-
wych, jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubości ścianki 1,5 do 
2 [mm]. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie. Połączenia spa-
wane są szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygląd. Standardo-
wo drzwi posiadają próg wykonany z kształtownika 20 x 40 [mm]. Spawana 
konstrukcja gwarantuje sztywność, odporność na odkształcenia i niezawodność 
działania, nawet przy najbardziej intensywnej eksploatacji.
Drzwi wyposażone są w dwa zawiasy stalowe łożyskowane, które gwarantują wyso-
ki komfort zamykania i otwierania drzwi. Zawiasy spawane są do konstrukcji oścież-
nicy i skrzydła, co eliminuje opadanie skrzydła i konieczność regulacji zawiasów.
Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą bezpieczną pojedynczą lub zespo-
loną, albo panelem ciepłym wykonanym z podwójnej blachy stalowej oraz izolacji. 
Na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy oprócz progu znajdują się uszczel-
ki przymykowe, które wciskane są w specjalnie ukształtowane rowki. Uszczelka 
znajduje się od strony wewnętrznej i zewnętrznej skrzydła, co zapewnia odpo-
wiednią szczelność drzwi i tłumienie hałasu przy zamykaniu.
Rama skrzydła, ościeżnica, blacha panelu malowane są proszkowo.
Drzwi mogą być wykonane w systemie:
• Jansen Economy, w którym wykonywane są drzwi i okna stałe.

Przekroje Jansen Economy 50

Rys. 71. Drzwi stalowe, profilowe jednoskrzydłowe.

Rys. 72. Drzwi stalowe, profilowe dwuskrzydłowe. Rys. 73. Przekrój pionowy.

Rys. 74. Przekrój poziomy drzwi jednoskrzydłowych.

Rys. 75. Przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych.

Wypełnienie
Wypełnieniem drzwi może być szyba pojedyncza lub szyba zespolona jednoko-
morowa. Panel ciepły, zespolony wykonany jest z dwóch blach stalowych, ocyn-
kowanych o grubości 0,75 ÷ 1 [mm], malowanych proszkowo, wypełnionych izo-
lacją. System Jansen Economy 50 pozwala na stosowanie zestawów szybowych 
grubości od 5 [mm] do 26 [mm].
Do osadzenia tych wypełnień w ramie drzwi stosuje się od wewnątrz listwy przy-
szybowe. Od wewnątrz jak i od zewnątrz zamontowane są uszczelki przyszybo-
we wykonane z tworzywa EPDM.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki stalowej profilowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“ -  drzwi, 
 - “O“  -  okna, 
 - “W“  -  ścianki(1), 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“  -  drzwi jednoskrzydłowe,
 - “2“  -  drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “SP“ -  stalowe profile,
• czwarty symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania:
 „T” - okno stałe.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi, okien i ścianek:
D1SP - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P),
D2SP - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P),
OSPT - okna (O) stalowe (S) profilowe (P) stałe (T),
W1SP - ścianki (W) jednoskrzydłowe (1) stalowe (S) profilowe (P), 
W2SP - ścianki (W) dwuskrzydłowe (2) stalowe (S) profilowe (P).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum 900 
[mm] szerokości i 2000 [mm] wysokości. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych 
wymóg ten dotyczy skrzydła czynnego. Wymiar światła przejścia określa się 
przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). 
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpo-
wiedzialność.
Maksymalne wymiary drzwi w systemie Jansen Economy wynoszą: 
• dla drzwi jednoskrzydłowych: S = 1390 [mm] x H = 2855 [mm],
• dla drzwi dwuskrzydłowych: S = 2690 [mm] x H = 2855 [mm],

Kolory
Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe stolarki malowane są proszkowo. Przygotowanie 
powierzchni do malowania odbywa się z wykorzystaniem obróbki strumienio-
wo-ściernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstwą 
podkładową a następnie warstwą dekoracyjną. Nie ma możliwości malowania 
strony wewnętrznej i zewnętrznej na różne kolory. Dopłata za malowanie w kolo-
rach niestandardowych określona jest w opcjach dodatkowych.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 9016 (biały), RAL 
9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy cze-
koladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 
7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czer-
wony ognisty), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 6011 (zielony groszkowy).

Inny kolor RAL
Drzwi stalowe profilowe mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL 
MAT lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005,  
HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), 7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 
HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), 9010 Modern 
White, 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo i kwarc (nie dotyczy kolorów z efek-
tem perłowym, refleksyjnym i metalicznym).

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej 
w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasło-
necznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.

(1) - Ścianka - drzwi z zestawem okien skręcanych lub wykonanych w jednej ramie.

Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny
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Określenie kierunku otwierania drzwi
PZ LZ

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 76. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). Rys. 77. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z).

LW PW

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 78. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). Rys. 79. PW - prawe (P), do wewnątrz (W).

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu. Posiadają otwory w ościeżni-
cy do montażu bezpośredniego za pomocą kołków stalowych szybkiego monta-
żu (kołki w zależności od rodzaju ściany kupuje klient) i marki montażowe stalo-
we, do montażu pośredniego (przykręcone do ościeżnicy).
W przypadku dużych drzwi, drzwi z naświetlem lub witryn, stolarka jest zdemon-
towana do celów transportowych.

Okucia i zamki
Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń nieogrzewanych wyposa-
żone są standardowo w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką 
i trzema kluczami, klamkę Jupiter (Rys. 80) w kolorze nikiel szczotkowany (imita-
cja stali nierdzewnej). 
Skrzydło bierne drzwi dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą dwóch rygli.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• zamek rolkowy z wkładką z trzema kluczami oraz uchwyt spawany lub uchwy-

ty ze stali nierdzewnej (wg wzorów Rys. 81),
• dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami, 
• wkładki atestowane kl. C w miejsce zwykłych,
• klamki ze stali nierdzewnej Hoppe model Denver (Rys. 83),
• zaczep elektromagnetyczny,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi 

(standardowo montowane są 2 szt.),
• zasuwnicę trzypunktową siekierową z wkładką atestowaną kl. C,
• samozamykacz (z ramieniem lub szyną)(1),
• samozamykacz (ramie z blokadą położenia)(1),
• okucie antypaniczne,
• system kontroli dostępu, 
• system skrzynek pocztowych.

Rys. 80. Wzór klamki i uchwytu Jupiter.

Rodzaje uchwytów i klamek
Standardowym uchwytem jest uchwyt rurowy M2 spawany do skrzydła drzwi 
i malowany proszkowo w kolorze stolarki. Istnieje możliwość zastosowania 
uchwytów ze stali nierdzewnej. W drzwiach stalowych profilowych można na 
życzenie klienta zastosować klamkę ze stali nierdzewnej Hoppe model Denver.
Minimalna wysokość drzwi z zastosowaniem pochwytów długich:  
Hd>Huchwytu+150 [mm].

Uchwyty rurowe

Uchwyty Prestiż

P5 krótki P5 wydłużony P5 długi

P45 krótki P45 wydłużony

Rys. 81. Wzory uchwytów rurowych.

Pochwyt HS L = 300 [mm] Pochwyt HS L = 500 [mm]

Rys. 82. Wzory pochwytów HS 

Klamka i uchwyt Hoppe model Denver  
- stal nierdzewna 

Rys. 83. Klamka i uchwyt Hoppe model Denver

Klamka strażacka

Rys. 84. Klamka strażacka

(1) - Samozamykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej 
drzwi. Opcjonalnie samozamykacz może być zamontowany od strony przeciwnej do zawiasów.

Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny
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Dodatkowy zamek
Drzwi można wyposażyć w dodatkowy zamek zwykły z wkładką i trzema klu-
czami.

Wkładka antywłamaniowa
Zamiana wkładki zwykłej na antywłamaniową w klasie zabezpieczenia 6.2 wg 
PN-EN 1303:2007 i klasie odporności na włamanie C wg KT/402IMP/2005. 
Wkładka wyposażona jest standardowo w 5 kluczy i dodatkowy klucz serwisowy.

Zasuwnica siekierowa 3-punktowa
Drzwi można wyposażyć w zasuwnicę siekierową 3-punktową z wkładką anty-
włamaniową klasy C. Dodatkowo może ona być wyposażona w drugi zamek lub 
specjalny zaczep elektromagnetyczny.

Bolec przeciwwyważeniowy
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi. Zazwyczaj do drzwi monto-
wane są 2 bolce na skrzydło.

Samozamykacz
Wszystkie drzwi można dodatkowo wyposażyć w samozamykacz. Samoza-
mykacz standardowo montowany jest od strony zawiasowej drzwi, czyli przy 
drzwiach otwieranych do wewnątrz od środka pomieszczenia, a przy otwiera-
nych na zewnątrz od strony zewnętrznej drzwi. Opcjonalnie samozamykacz 
może być zamontowany od strony przeciwnej do zawiasów.

Kratka lub otwory wentylacyjne
Drzwi stalowe profilowe można wyposażyć w otwory wentylacyjne o średnicy  
35 [mm]. Drzwi mogą też być wyposażone w kratkę wentylacyjną 480 x 80 [mm].

Stopka podporowa
Drzwi mogą zostać wyposażone w stopkę podporową lub stoper drzwiowy. 

Rys. 85. Stopka podporowa Rys. 86. Stoper drzwiowy

Okucie antypaniczne nawierzchniowe
Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnetrzna strona wewnetrzna

Cechy zamków nawierzchniowych z funkcją antypaniczną:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.
strona zewnetrzna strona wewnetrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji podstawowej - otwartej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

brak przejścia

można przejść

Samozamykacz - montaż od strony przeciwnej do zawiasów
System Jansen Economy 50

Rodzaj samozamykacza
Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LZ i PZ

Montaż od strony przeciwnej 
do zawiasów przy kierunku 
otwierania LW i PW

Groom 200 EN 3/4

3 3

Dorma TS93 EN 2-5

3,
5

3,
5

Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny
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Wymagania montażowe
Drzwi jednoskrzydłowe
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Rys. 87. Montaż w otworze - przekrój pionowy - system Jansen Economy 50.
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Rys. 88. Montaż w otworze drzwi jednoskrzydłowych - przekrój poziomy -  system Jansen 
Economy 50.

Drzwi dwuskrzydłowe

So
S

S I S II

Sd I = S–116 [mm]
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 +
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Rys. 89. Montaż w otworze drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy - system Jansen Economy 50.

So - szerokość otworu,
Sd - szerokość zamówieniowa drzwi,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi 
  Sj = Sd - 171 [mm] dla systemu Jansen Economy 50
S I - szerokość skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych,
S II - szerokość skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych,
Sd I - szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych
  Sd I = S I - 116 [mm] dla systemu Jansen Economy 50
Sd II - szerokość światła przejścia w obu skrzydłach drzwi dwuskrzydłowych
  Sd II = S - 212 [mm] dla systemu Jansen Economy 50
Ho - wysokość otworu, 
Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi z progiem 
  Hj = H - 85 [mm] dla systemu Jansen Economy 50
E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony 

kierunku otwierania 
  E= Sj(Sd I) + 100 [mm] dla systemu Jansen Economy 50

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła 
biernego z wypełnieniem panelem wynosi 280 [mm], z wy-
pełnieniem szybą wynosi 350 [mm].
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
(Sposób montażu odbojnika wg Rys. 89).

Drzwi, okna i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opis techniczny
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A

B

C

D

Drzwi jednoskrzydłowe 
• System stalowy Jansen Economy: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne 
(w dolnej części panel, w górnej 
szyba pojedyncza bezpieczna 33.1 
2B2)

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby pojedynczej bezpiecznej 33.1 
2B2 z panelem)

wypełnienie w całości szybą 
pojedynczą bezpieczną 33.1 2B2. 
Drzwi z poprzeczką poziomą

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1945 2030 2120 2200 2285

2100 1995 2080 2170 2255 2340

2200 2050 2135 2230 2315 2400

2300 2100 2185 2280 2370 2455

2400 2150 2240 2335 2425 2510

2500 2200 2290 2390 2480 2570

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1925 2005 2090 2170 2250

2100 1975 2055 2140 2220 2300

2200 2025 2105 2195 2275 2355

2300 2070 2155 2245 2325 2410

2400 2120 2200 2295 2375 2460

2500 2165 2250 2340 2425 2510

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 2235 2310 2395 2470 2550

2100 2300 2375 2460 2535 2615

2200 2375 2455 2535 2615 2695

2300 2435 2515 2600 2685 2765

2400 2500 2580 2670 2750 2835

2500 2565 2645 2735 2820 2910

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1905 1980 2060 2135 2210

2100 1950 2025 2110 2185 2260

2200 2000 2080 2165 2240 2320

2300 2050 2125 2215 2290 2370

2400 2095 2175 2260 2340 2420

2500 2140 2220 2310 2395 2475

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne
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Drzwi jednoskrzydłowe 
• System stalowy Jansen Economy: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia E F G

Opis wypełnienia wypełnienie w całości szybą pojedynczą 
bezpieczną 44.2 P2. Drzwi bez poprzeczki 
poziomej

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej szyba pojedyncza bezpieczna 33.1
2B2).

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej kombinacja szyby pojedynczej 
bezpiecznej 33.1 2B2 z panelem)

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1860 1940 2015 2095 2170

2100 1915 1995 2075 2155 2230

2200 1970 2045 2130 2210 2290

2300 2020 2100 2185 2265 2350

2400 2075 2155 2245 2330 2410

2500 2125 2210 2300 2385 2470

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1940 2020 2100 2180 2260

2100 1995 2080 2165 2245 2325

2200 2050 2135 2220 2305 2385

2300 2105 2190 2275 2360 2445

2400 2160 2245 2340 2425 2515

2500 2215 2300 2395 2485 2575

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300

2000 1935 2015 2095 2175 2250

2100 1990 2070 2155 2235 2320

2200 2045 2125 2215 2295 2380

2300 2095 2180 2270 2355 2440

2400 2155 2240 2330 2420 2505

2500 2205 2295 2390 2480 2565

E

F

G

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne



H40 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Drzwi dwuskrzydłowe 
• System stalowy Jansen Economy: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej, skrzydło bierne ryglowane.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia A B C D

Opis wypełnienia wypełnienie panelowe w całości wypełnienie półpełne 
(w dolnej części panel, w górnej 
szyba pojedyncza bezpieczna 33.1 
2B2).

wypełnienie półpełne (w dolnej 
części panel, w górnej kombinacja 
szyby pojedynczej bezpiecznej 33.1 
2B2 z panelem)

wypełnienie w całości szybą 
pojedynczą bezpieczną 33.1 2B2. 
Drzwi z poprzeczką poziomą.

A

B

C

D

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3235 3320 3405 3495 3580 3665 3750 3840 3925 4010 4105

2100 3330 3415 3500 3595 3680 3765 3855 3950 4035 4120 4215

2200 3415 3500 3590 3685 3775 3860 3950 4045 4135 4220 4315

2300 3500 3590 3680 3775 3865 3955 4045 4140 4230 4320 4420

2400 3590 3685 3775 3875 3965 4055 4150 4250 4340 4430 4530

2500 3680 3770 3865 3965 4060 4150 4245 4345 4440 4530 4630

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3205 3285 3365 3455 3535 3615 3695 3785 3865 3950 4040

2100 3290 3375 3455 3545 3630 3710 3795 3885 3965 4050 4140

2200 3375 3455 3540 3630 3715 3800 3885 3975 4060 4140 4235

2300 3455 3540 3625 3715 3800 3885 3970 4065 4150 4235 4325

2400 3545 3630 3715 3810 3895 3980 4070 4160 4250 4335 4430

2500 3625 3710 3800 3895 3980 4070 4155 4250 4340 4425 4520

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3515 3600 3685 3775 3860 3945 4030 4120 4205 4290 4380

2100 3645 3730 3815 3910 3995 4080 4170 4260 4350 4435 4530

2200 3755 3845 3930 4030 4115 4205 4290 4385 4475 4565 4660

2300 3870 3960 4050 4145 4235 4325 4415 4510 4600 4690 4790

2400 4000 4090 4180 4280 4370 4460 4555 4655 4745 4835 4935

2500 4110 4205 4300 4400 4490 4585 4680 4780 4870 4965 5065

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3165 3240 3320 3405 3480 3560 3635 3720 3800 3875 3960

2100 3255 3330 3410 3495 3575 3655 3730 3820 3895 3975 4060

2200 3335 3415 3495 3580 3660 3740 3820 3910 3990 4070 4155

2300 3415 3495 3580 3665 3750 3830 3910 4000 4080 4160 4250

2400 3505 3585 3670 3760 3840 3925 4005 4095 4180 4260 4350

2500 3585 3670 3755 3845 3930 4010 4095 4185 4270 4355 4445

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne
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Drzwi dwuskrzydłowe 
• System stalowy Jansen Economy: profil bez przegrody termicznej, poprzeczka pozioma na wysokości 1050 [mm] do osi.
• Okucia: z dwoma zawiasami, zamkiem zapadkowo - zasuwkowym z wkładką + 3 klucze, klamką Jupiter w kolorze stali nierdzewnej, skrzydło bierne ryglowane.
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000,  

RAL 3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Wypełnienie
Sposób wypełnienia E F G

Opis wypełnienia wypełnienie w całości szybą pojedynczą 
bezpieczną 44.2 P2. Drzwi bez poprzeczki 
poziomej.

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej szyba pojedyncza bezpieczna 33.1
2B2).

wypełnienie półpełne (w dolnej części panel,  
w górnej kombinacja szyby pojedynczej 
bezpiecznej 33.1 2B2 z panelem)

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3105 3145 3220 3300 3375 3455 3535 3615 3690 3770 3850

2100 3200 3240 3315 3400 3480 3560 3645 3725 3805 3885 3965

2200 3285 3325 3410 3495 3575 3660 3745 3825 3905 3990 4075

2300 3370 3415 3500 3585 3670 3755 3845 3925 4010 4095 4185

2400 3460 3510 3600 3690 3775 3860 3950 4035 4125 4210 4300

2500 3545 3600 3690 3780 3870 3960 4050 4140 4225 4315 4405

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3315 3395 3475 3565 3645 3725 3805 3895 3975 4055 4145

2100 3405 3490 3570 3660 3745 3825 3905 4000 4080 4160 4255

2200 3490 3575 3660 3750 3835 3915 4000 4090 4175 4260 4350

2300 3575 3660 3745 3840 3925 4010 4095 4185 4270 4355 4450

2400 3670 3755 3840 3935 4020 4110 4195 4290 4375 4460 4555

2500 3755 3840 3930 4025 4110 4200 4285 4385 4470 4555 4655

Wysokość 
drzwi (H) w 

[mm] do

Szerokość drzwi (S) w [mm] do

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

2000 3335 3415 3500 3590 3670 3750 3830 3920 4005 4085 4175

2100 3430 3510 3595 3685 3770 3850 3935 4025 4105 4190 4280

2200 3515 3600 3685 3775 3860 3945 4025 4120 4205 4285 4380

2300 3600 3685 3770 3865 3950 4035 4120 4215 4300 4385 4480

2400 3695 3780 3865 3965 4050 4135 4220 4320 4405 4490 4585

2500 3780 3865 3955 4050 4140 4230 4315 4410 4500 4590 4685

E

F

G

Standardowa wysokość poprzeczki poziomej wynosi 1050 [mm] licząc od dołu posadzki do osi poprzeczki. 

Drzwi stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: D1SP
Wykonanie specjalne
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Ścianki

WSP Ścianki stalowe profilowe 
- wycena wg indywidualnych kalkulacji

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 m2, maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 640 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 470 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 385 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 340 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 300 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 110 za mb

Poszerzenie 50x50 60 za mb

Poszerzenie 100x50 85 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

Okna stałe

OSPT

• System stalowy Jansen Economy 50: profil bez przegrody termicznej.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą jednokomorową termoizolacyjną thermofloat 4/18/float 4 U=1,0 [W/m2K]) 

lub pojedynczą bezpieczną 33.1 (2B2).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011.

Okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne do pomieszczeń 
nieogrzewanych: OSPT, WSP
Wykonanie specjalne
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Sposób doboru grubości szkła do stolarki stalowej profilowej.
Graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę:
• przy wypełnieniach szybą pojedynczą bezpieczną 33.1 [mm] to Lmax boku = 2000 [mm] i powierzchnia max = 2,0 [m2],
• przy wypełnieniach szybą zespoloną 4 [mm] / 16 / 4 [mm] to Lmax boku = 2300 [mm] i powierzchnia max = 3,0 [m2],
• maksymalny stosunek boków to 1:6.

Rodzaje szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 [mm] sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 44.2 (P2) bezpieczna - dwie szyby 4 [mm] sklejone 2 warstwami folii.
• 44.4 (P4) antywłamaniowa - dwie szyby 4 [mm] sklejone 4 warstwami folii.

OPCJE DODATKOWE WYPEŁNIENIA
Szyby pojedyncze

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła pojedynczego RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

33.1 pojedyncza 33.1 (2B2) w cenie drzwi
6 ESG 6 ESG  + 14
6 Antisol szary, brąz, ziel ESG 6 Antisol szary, brąz, zielony ESG  + 97
6 Antelio bezb, sreb, brąz, ESG 6 Antelio bezbarwne, srebrne, brąz, ESG  + 75
6 Stopsol bezb, szary, brąz, ziel ESG 6 Stopsol bezbarwny, szary, brąz, zielony ESG  + 183
6 Stopsol nieb ESG 6 Stopsol Dark Blue niebieski ESG  + 268
6 Lustro weneckie 6 Lustro weneckie  + 164
4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG 4 Master-carre, Master-ligne, Master-point ESG  + 155
4 Dekormat ESG 4 Dekormat ESG  + 135
6 Dekormat ESG 6 Dekormat ESG  + 211
33.1 mat 33.1(2B2) mat bezpieczna  + 75
44.2 44.2 (P2) bezpieczna  + 75
44.2 mat 44.2 (P2)  mat bezpieczna  + 112
44.4 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 76
44.4 mat 44.4 (P4) mat antywłamaniowa  + 107
Panel 22 [mm] do drzwi wewnętrznych Panel 22 [mm] do drzwi wewnętrznych  + 88

Szyby zespolone
Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła zespolonego RÓŻNICA CENOWA 

ZA m2

33.1 // 4 33.1 (2B2) // 4  + 105
44.2 // 4 44.2 P2) // 4  + 144
44.4 //4 44.4 (P4) //4  + 186
33.1 //33.1 33.1 (2B2) //33.1 (2B2)  + 173
44.2 //33.1 44.2 (P2)//33.1 (2B2)  + 213
44.4 //33.1 44.4 (P4) //33.1 (2B2)  + 257
44.2 //44.2 44.2 (P2)//44.2 (P2)  + 255
33.1 mat //4 33.1(2B2) mat //4  + 181
33.1 mat //33.1 33.1(2B2) mat //33.1 (2B2)  + 266
44.2 mat // 4 44.2 (P2) mat // 4  + 222
44.2 mat //44.2 44.2 (P2) mat //44.2 (P2)  + 350
44.4 mat //4 44.4 (P4) mat //4  + 354
4 ESG // 4 ESG 4 ESG // 4 ESG  + 118
6 ESG // 6 ESG 6 ESG // 6 ESG  + 183

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne 
do pomieszczeń nieogrzewanych: D1SP, D2SP, OSPT, WSP
Opcje dodatkowe
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Opcje dodatkowe
1. Inny kolor RAL  + 5% do ceny drzwi
2. Kolor RAL mat struktura  + 15 % do ceny drzwi
3. Wzmocnienie panela (panel składa się z dwóch blach 2 [mm] stalowych i izolacji)  + 140 za m2.
4. Uchwyt - klamka Jupiter w kolorze stali nierdzewnej w cenie
5. Klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 130 za kpl.
6. Uchwyt - klamka Hoppe model Denver - stal nierdzewna  + 190 za kpl.
7. Dodatkowy zamek  + 145 za szt.
8. Dodatkowe klucze do wkładki standardowej  + 20 za szt.
9. Wkładka standardowa w systemie jednego klucza  + 10 za szt.

10. Wkładka antywłamaniowa klasy 6.2 - C (5 kluczy w zestawie)  + 105 za szt.
11. System jednego klucza dla wkładek antywłamaniowych klasy 6.2 - C  + 75 za szt.
12. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny Wiśniowski z wyślizgiem do zamka standard drzwi jednoskrzydłowych  + 200 za szt.
13. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny Wiśniowski z wyślizgiem do zamka standard drzwi dwuskrzydłowych (w cenie przepust kablowy i kabel)  + 350 za kpl.
14. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny Hartte bez wyślizgu z zabezpieczeniem dostępu do zamka standard do drzwi jednoskrzydłowych  + 140 za szt.
15. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny Hartte bez wyślizgu z zabezpieczeniem dostępu do zamka standard do drzwi dwuskrzydłowych bez przepustu  + 160 za kpl.
16. Zasuwnica siekierowa trzypunktowa z wkładką kl. C  + 550 za szt.
17. Zaczep elekromagnetyczny awersyjny do zasuwnicy siekierowej trzypunktowej  + 220 za szt.
18. Zamek dodatkowy do zasuwnicy siekierowej  + 150 za szt.
19. Bolce przeciwwyważeniowe (2 na skrzydło)  + 50 za kpl.
20. Odbój  + 20 za szt.
21. Stopka podporowa standardowa  + 30  za szt.
22. Stoper drzwiowy  + 60  za szt.
23. Uchwyt rurowy M2 obustronny spawany i malowany w kolorze stolarki  + 90 za kpl.
24. Uchwyt rurowy M2 jednostronny spawany i malowany w kolorze stolarki + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 90 za kpl.
25. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 160 za kpl.
26. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 160 za kpl.
27. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny krótki - długość 580 [mm]  + 750  za kpl.
28. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 500 za kpl.
29. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 960 [mm]  + 1100 za kpl.
30. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 600  za kpl.
31. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna obustronny wydłużony - długość 2000 [mm]  + 1300  za kpl.
32. Uchwyt Prestiż P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 2000 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 720  za kpl.
33. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 580 [mm]  + 275  za kpl.
34. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 580 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 210  za kpl.
35. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna obustronny - długość 1200 [mm]  + 450  za kpl.
36. Uchwyt Prestiż P45 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka Jupiter jednostronna w kolorze stali nierdzewnej  + 300  za kpl.
37. Samozamykacz DORMA GROOM200 - srebrny, biały lub brązowy  + 166  za szt.
38. Samozamykacz DORMA GROOM200 z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260  za szt.
39. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC - srebrny, biały lub brązowy  + 166  za szt.
40. Samozamykacz GEZE TS2000 VBC z blokadą położenia - srebrny, biały lub brązowy  + 260  za szt.
41. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową - srebrny  + 364  za szt.
42. Samozamykacz DORMA TS83 (EN 2-6) z funkcją antywiatrową, z blokadą ramienia - srebrny  + 520  za szt.
43. Samozamykacz ukryty DORMA ITS 96 (EN 2-4)  + 745 za szt.
44. Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 (montaż również po stronie przeciwnej zawiasów)  + 850 za szt.
45. 2 x Samozamykacz szynowy DORMA TS 93 + szyna GSR do drzwi dwuskrzydłowych  + 2165 za kpl.
46. Klawiatura kodowa - „zamek szyfrowy” do drzwi wewnętrznych (do montażu na ścianie)  + 198 za szt.
47. Czytnik zbliżeniowy do drzwi wewnętrznych (do montażu na ścianie), bez kart i breloków  + 265  za szt.
48. Karta zbliżeniowa do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.
49. Brelok zbliżeniowy do czytnika zbliżeniowego  + 11 za szt.
50. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 650  za szt.
51. Okucie antypaniczne - 3-punktowe do drzwi jednoskrzydłowych (1)  + 1150 za szt.
52. Okucie antypaniczne - 1-punktowe do drzwi dwuskrzydłowych (1)  + 1500 za szt.
53. Kratka wentylacyjna 480x80  + 65 za szt.
54. Otwory wentylacyjne (w standardzie wykonywane są 4 otwory)(2)  + 120 za kpl.
55. Dodatkowy zawias  + 40 za szt.
56. Zabezpieczenie skrzydła przed zdjęciem  + 45 za kpl.
57. Próg nierdzewny do drzwi jednoskrzydłowych  + 150 za szt.
58. Próg nierdzewny do drzwi dwuskrzydłowych  + 280 za szt.
59. Listwa szczotkowa  + 32 za mb
60. Listwa okapnikowa aluminiowa (dotyczy drzwi z szybą zespoloną otwieranych do wewnątrz)  + 25 za szt.
61. Dodatkowa 1 zwora montowana na środku  + 810 za szt.
62. Dodatkowe 2 zwory  + 1560 za kpl.
63. Dodatkowe 3 zwory  + 1990 za kpl.
64. Pochwyt HS L = 300 [mm]  + 190  za kpl.
65. Pochwyt HS L = 500 [mm]  + 210 za kpl.
66. Słup techniczny  + 535 za kpl.
67. Próg nierdzewny PIVOT - drzwi jednoskrzydłowe  + 135  za kpl.
68. Próg nierdzewny PIVOT - drzwi dwuskrzydłowe  + 270 za kpl.
69. Drzwi na PIVOTACH - drzwi jednoskrzydłowe (w cenie nie uwzględniono zwór elektromagnetycznych)  + 1520 za kpl.
70. Drzwi na PIVOTACH - drzwi dwuskrzydłowe (w cenie nie uwzględniono zwór elektromagnetycznych)  + 2790 za kpl.
71. Klamka strażacka (zamiast standardowego rygla do skrzydła biernego)  + 1000  za kpl.

72. Przygotowanie otworu pod przycisk dzwonkowy
wg indywidualnych 

uzgodnień

(1) -  Do max. wysokości drzwi H = 2270 [mm]. Drzwi nie mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych pomimo zastosowania okuć antypanicznych.
(2) -  W przypadku skrzydła biernego ilość otworów zależna od jego szerokości (maksymalnie 4 otwory). Ilość otworów dobierana jest tak, aby  odstęp pomiędzy otworami w skrzydle biernym był taki sam 

jak w skrzydle czynnym.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. Dobór 
powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producentów sa-
mozamykaczy. Opcjonalnie samozamykacze mogą być zamontowane od strony przeciwnej do zawiasów.

Drzwi, okna stałe i ścianki stalowe profilowe zewnętrzne 
do pomieszczeń nieogrzewanych
Opcje dodatkowe
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Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPT, OSPPO
Opis techniczny

Informacje ogólne
Okna stalowe, profilowe zewnętrzne przeznaczone są do zabudowy w budyn-
kach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej oraz w budynkach przemysłowych.
Okna wykonywane są jako zewnętrzne, przeszklone, otwierane na zewnątrz lub 
do wewnątrz. Mogą być jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz z naświetlem.

Informacje szczegółowe okien zewnętrznych
Ościeżnica i skrzydło wykonane są z najwyższej jakości kształtowników stalo-
wych z przegrodą termiczną, o grubości ścianki 1,5 do 2 [mm]. Kształtowniki 
łączone są ze sobą poprzez spawanie. Połączenia spawane są szlifowane i po-
lerowane, co zapewnia estetyczny wygląd. Spawana konstrukcja gwarantuje 
sztywność, odporność na odkształcenia i niezawodność działania, nawet przy 
najbardziej intensywnej eksploatacji.
Skrzydło okienne może być wypełnione szybą zespoloną dwukomorową albo 
panelem ciepłym wykonanym z podwójnej blachy stalowej oraz izolacji. 
Na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy znajdują się uszczelki przymykowe, 
które wciskane są w specjalnie ukształtowane rowki. Uszczelka znajduje się od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej skrzydła, co zapewnia odpowiednią szczel-
ność i tłumienie hałasu przy zamykaniu.
Rama skrzydła, ościeżnica, blacha panelu malowane są proszkowo.
Okna mogą być wykonane w jednym z dwóch systemów:
• Jansen Janisol, okna stalowe z przegrodą termiczną wykonane z kształtowni-

ków stalowych dwukomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 [mm] 
(skrzydło 68,5 [mm]). System pozwala na stosowanie zestawów szybowych 
grubości od 13 [mm] do 40 [mm] w skrzydłach okien otwieranych oraz od 14 
[mm] do 36 [mm] w skrzydłach okien stałych.
Graniczne wymiary min. i max. okien otwieranych jedno i dwuskrzydłowych 
w systemie Jansen Janisol  przedstawiono w tabelach cenowych na stronie I9.

• Jansen Arte, okna stalowe z przegrodą termiczną wykonane z kształtowników 
stalowych jednokomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 [mm] 
(skrzydło 58,5 [mm]). System pozwala na stosowanie zestawów szybowych 
grubości od 17 [mm] do 31 [mm] w skrzydłach okien otwieranych oraz od 17 
[mm] do 31 [mm] w skrzydłach okien stałych.

Poniżej graniczne wymiary okien w systemie Jansen Arte:
• okno jednoskrzydłowe rozwierne: 

min. S=340 [mm], H=340 [mm], max. S=840 [mm], H=1640 [mm]
• okno jednoskrzydłowe uchylne:

min. S=340 [mm], H=340 [mm], max. S=1640 [mm], H=840 [mm]
• okno dwuskrzydłowe rozwierne: 

min. S=850 [mm], H=440 [mm], max. S=1650 [mm], H=1640 [mm]
• okno stałe: 

min. S=300 [mm], H=300 [mm], 
max. S=2500 [mm], H=1000 [mm] lub max. S=1500 [mm], H=1500 [mm] 
bez podziału poprzeczkami
max. S=2000 [mm], H=2000 [mm] przy zastosowaniu minimum jednej po-
przeczki poziomej LUB jednej poprzeczki pionowej
max. S=2500 [mm], H=2500 [mm] przy zastosowaniu minimum jednej po-
przeczki poziomej i jednej poprzeczki pionowej

Przykładowe przekroje Jansen Janisol

Rys. 1. Okno stalowe uchylno-rozwierne (RU) z przegrodą termiczną 
- system Jansen Janisol

Rys. 2.  Przekrój poziomy okna jednoskrzydłowego uchylno-rozwie-
ranego - system Jansen Janisol.

Rys. 3. Przekrój pionowy 
okna jednoskrzydłowego 
uchylno-rozwiernego - 
system Jansen Janisol.

Rys. 4. Okno stalowe dwuskrzydłowe uchylno-rozwierne+rozwierne 
(RU+R) z przegrodą termiczną ze słupkiem ruchomym - system Jansen 
Janisol.

Rys. 5. Przekrój pionowy 
okna - system Jansen 
Janisol.

Rys. 6. Przekrój poziomy okna dwuskrzydłowego uchylno-rozwiernego+rozwiernego - system 
Jansen Janisol.
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Rys. 7. Okno stalowe, profilowe stałe - system Jansen Janisol.

Rys. 8. Przekrój poziomy okna stałego - system Jansen Janisol. Rys. 9. Przekrój 
pionowy okna stałego - 
system Jansen Janisol.

Przykładowe przekroje Jansen Janisol Arte

Rys. 10. Okno stalowe jednoskrzydłowe rozwierne (R) z przegrodą 
termiczną - system Jansen Janisol Arte

Rys. 11. Przekrój poziomy okna R jednoskrzydłowego  
- system Jansen Janisol Arte.

Rys. 12. Przekrój 
pionowy okna R - system 
Jansen Janisol Arte.

Rys. 13. Okno stalowe jednoskrzydłowe uchylne (U) z przegro-
dą termiczną - system Jansen Janisol Arte

Rys. 14. Przekrój poziomy okna U jednoskrzydłowego  
- system Jansen Janisol Arte.

Rys. 15. Przekrój pionowy 
okna U - system Jansen 
Janisol Arte.

F
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Rys. 16. Przekrój pokazujący przesunięcie listwy przyszybowej 
o x=3 mm - system Jansen Janisol Arte.

Rys. 17. Okno stalowe dwuskrzydłowe rozwierne+rozwierne  
(R+R) z przegrodą termiczną ze słupkiem ruchomym  
- system Jansen Janisol Arte.

Rys. 18. Przekrój 
pionowy okna - system 
Jansen Janisol Arte.

Rys. 19. Przekrój poziomy okna dwuskrzydłowego - system Jansen Janisol Arte.

Rys. 20. Okno stalowe profilowe stałe - system Jansen Janisol Arte.

Rys. 21. Przekrój poziomy okna stałego - system Jansen Janisol Arte. Rys. 22. Przekrój 
pionowy okna stałego 
- system Jansen Janisol 
Arte.

Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPT, OSPPO
Opis techniczny



I6 Opis techniczny , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Wypełnienie
Wypełnieniem okien może być szyba zespolona, dwukomorowa lub panel cie-
pły, zespolony wykonany z dwóch blach stalowych, ocynkowanych o grubości 
0,75 ÷ 1 [mm], malowanych proszkowo, wypełnionych izolacją.
Do osadzenia tych wypełnień w ramie okna stosuje się od wewnątrz listwy przy-
szybowe. W systemie Jansen Janisol od wewnątrz jak i od zewnątrz zamontowa-
ne są uszczelki przyszybowe wykonane z tworzywa EPDM.
W systemie Jansen Janisol Arte uszczelki są piankowe a połączenie okno-szyba 
jest silikonowane.

Objaśnienia oznaczeń / typ okna
Dla identyfikacji stolarki stalowej zewnętrznej wprowadzono odpowiednie ozna-
czenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:
 - “O“   -  okna, 
• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj profili: 
 - “SPP“ -   stalowe profilowe z przegrodą termiczną
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj otwierania: 
 - “T“  -  stałe, 
 - “O“  -  otwierane,

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne następujące typy okien i ścianek:
OSPPT - okna (O) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą termiczną (P) stałe (T),
OSPPO - okna (O) stalowe (S) profilowe (P) z przegrodą termiczną (P) otwiera-

ne (O),

Kolory
Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe stolarki malowane są proszkowo. Przygotowanie 
powierzchni do malowania odbywa się z wykorzystaniem obróbki strumienio-
wo-ściernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstwą 
podkładową, a następnie warstwą dekoracyjną. Nie ma możliwości malowania 
strony wewnętrznej i zewnętrznej na różne kolory. Dopłata za malowanie w kolo-
rach niestandardowych określona jest w opcjach dodatkowych.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 9016 (biały), 
RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 8017 (brązowy 
czekoladowy), RAL 8016 (brązowy mahoniowy), RAL 8014 (brązowy sepia), 
RAL 7040 (szary okienny), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7016 (szary antracy-
towy), RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 
3000 (czerwony ognisty), RAL 3009 (czerwony tlenkowy), RAL 6011 (zielony 
groszkowy).

Inny kolor RAL
Okna stalowe profilowe mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL 
MAT lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005,  
HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016), 7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 
HI COMFORT GRAY (RAL 9006), HI WARM STONE (RAL 9007), 9010 Modern 
White, 9016 oraz HI ANTHRACITE, żeliwo i kwarc (nie dotyczy kolorów z efek-
tem perłowym, refleksyjnym i metalicznym).

Producent nie zaleca montowania stolarki okiennej w ciem-
nych kolorach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.

Określenie kierunku otwierania okien

L P
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 23. L - lewe (L). Rys. 24. P - prawe (P).

Okucia i zamki
W systemie Jansen Janisol okna stalowe otwierane wyposażone są standardowo 
w okucie (rozwierane i uchylno-rozwierane) z ręczną regulacją docisku skrzydła 
do ościeżnicy, mikrorozszczelnienie oraz klamkę. W systemie Jansen Janisol Arte 
okna stalowe otwierane wyposażone są w okucia systemowe Jansen.

Wyposażenie i dostawa
Okna są zmontowane, przygotowane do montażu. W systemie Jansen Janisol 
okna posiadają otwory w ościeżnicy do montażu bezpośredniego za pomocą 
kołków stalowych szybkiego montażu (kołki w zależności od rodzaju ściany ku-
puje klient) i marki montażowe stalowe, do montażu pośredniego (przykręcone 

do ościeżnicy). W systemie Jansen Janisol Arte montażysta sam wykonuje otwory 
w przekładce, w zależności od możliwości montażowych.
W przypadku dużych okien lub witryn, stolarka jest zdemontowana do celów 
transportowych.

Wymagania montażowe

zewnątrz

wewnątrz

Rys. 25. Montaż w otworze okna stalowego - przekrój poziomy.

Rys. 26. Montaż w otworze - przekrój pionowy.

Wymagania montażowe nie uwzględniają montażu para-
petów.

Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPT, OSPPO
Opis techniczny

Element dodatkowy do montażu okien

Rys. 27. Przykładowy sposób połączenia okna z parapetem z wykorzystaniem dodatkowego 
elementu dostępnego w opcjach dodatkowych - dotyczy systemu JANSEN JANISOL ARTE

So - szerokość otworu, 
S - szerokość zamówieniowa okna, 
Ho - wysokość otworu, 
H - wysokość zamówieniowa okna.
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Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPO
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Jansen Janisol
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną Jansen Janisol.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4/10/4/10/4 U=0,8 [W/m2K] 
• Okucia: klamka okienna i okucie obwiedniowe
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 

3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane do wewnątrz.

Okno OSPPO RU jednoskrzydłowe 

Okno OSPPO RU+R dwuskrzydłowe 

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

705 3315 3485 3655 3845 4010 4210 4390 4570 – –
800 3475 3650 3825 4020 4190 4395 4580 4770 – –
900 3690 3870 4050 4245 4425 4635 4830 5020 5195 –

1000 3845 4030 4210 4420 4600 4820 5010 5205 5395 5670
1100 4000 4185 4380 4585 4775 4995 5195 5400 5590 5875
1200 4150 4350 4540 4760 4950 5175 5385 5590 5785 6075
1300 4305 4505 4710 4925 5120 5355 5565 5780 5980 6270
1400 4460 4670 4875 5100 5305 5540 5760 5975 6180 6480
1500 4760 4970 5180 5415 5620 5865 6085 6305 6520 6820
1600 4915 5130 5350 5580 5795 6045 6270 6500 6715 7025
1700 5065 5290 5510 5755 5970 6220 6455 6685 6910 7225
1800 5225 5450 5680 5925 6145 6405 6640 6885 7110 –
1900 5375 5610 5845 6090 6325 6585 6830 7070 7300 –
2000 5590 5825 6060 6320 6550 6825 7070 7315 – –
2100 5745 5985 6230 6490 6735 7005 7255 – – –
2200 5925 6175 6425 6695 6935 7215 7475 – – –
2300 6085 6335 6590 6860 7110 7395 – – – –
2405 6240 6500 6755 7030 7290 7580 – – – –

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2129

705 5955 6120 6295 6460 6760 6945 7110 7280 7480 7650 7815 7995 8170 8345
800 6220 6395 6570 6745 7045 7235 7415 7585 7790 7960 8135 8320 8495 8685
900 6590 6765 6950 7125 7430 7630 7810 7990 8200 8375 8555 8740 8930 9120

1000 6845 7030 7220 7400 7715 7915 8105 8285 8500 8685 8865 9060 9250 9445
1100 7225 7415 7605 7795 8110 8320 8510 8695 8920 9105 9300 9495 9685 9890
1200 7485 7675 7880 8070 8395 8605 8800 8995 9220 9415 9610 9810 10010 10215
1300 7740 7945 8145 8345 8670 8890 9090 9290 9520 9720 9915 10130 10330 10545
1400 8010 8215 8425 8625 8955 9185 9390 9595 9830 10030 10240 10450 10665 10880
1500 8480 8695 8905 9110 9455 9680 9895 10100 10340 10550 10760 10985 11195 11415
1600 8740 8955 9175 9390 9730 9970 10185 10395 10645 10855 11075 11300 11515 11745
1700 9000 9220 9445 9660 10015 10250 10470 10690 10945 11165 11385 11610 11840 12070
1800 9265 9495 9720 9950 10300 10545 10770 10995 11255 11475 11700 11940 12170 12410
1900 9525 9755 9995 10220 10580 10830 11060 11290 11555 11780 12015 12255 12490 12735
2000 9920 10160 10395 10630 10995 11250 11490 11720 11990 12225 12460 12710 12945 13195
2100 10185 10430 10670 10915 11280 11545 11785 12025 12300 12540 12785 13030 – –
2200 10475 10720 10975 11215 11595 11860 12105 12350 12630 12875 13125 – – –
2300 10730 10985 11240 11495 11870 12140 12395 12645 12935 13180 – – – –
2405 11000 11260 11520 11775 12160 12440 12695 12950 13240 – – – – –
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Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPO
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Jansen Janisol Arte
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną Jansen Janisol Arte.
• Wypełnienie: szklone w całości szybą dwukomorową 4/8/4/8/4 U=1,0 [W/m2K] 
• Okucia: klamka okienna i okucie Jansen
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL7016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 

3009, RAL 6011.
• Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane do wewnątrz.

Okno OSPPO R jednoskrzydłowe 

Okno OSPPO U jednoskrzydłowe

Okno OSPPO R+R dwuskrzydłowe

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

340 440 540 640 740 840

340 3010 3165 3310 3465 3620 3765
440 3145 3300 3445 3605 3755 3905
540 3270 3425 3575 3735 3890 4035
640 3410 3570 3715 3880 4035 4190
740 3545 3700 3850 4015 4175 4345
840 3670 3830 3980 4150 4325 4490
940 3815 3975 4125 4315 4485 4660

1040 3945 4100 4270 4455 4635 4805
1140 4070 4235 4410 4605 4780 4955
1240 4560 4730 4915 5105 5285 5465
1340 4700 4880 5060 5255 5445 5625
1440 4835 5020 5205 5405 5595 5780
1540 4960 5155 5345 5550 5745 5930
1640 5105 5310 5500 5705 5900 6090

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640

340 3420 3575 3720 3875 4030 4170 4340 4480 4630 5150 5295 5450 5590 5755
440 3555 3705 3850 4015 4165 4310 4475 4620 4770 5295 5455 5615 5765 5935
540 3680 3835 3985 4145 4300 4445 4610 4770 4930 5460 5615 5780 5940 6110
640 3820 3980 4125 4290 4440 4595 4780 4935 5105 5635 5795 5965 6125 6300
740 3955 4110 4260 4420 4585 4750 4930 5100 5260 5795 5965 6135 6300 6475
840 4080 4240 4390 4560 4735 4900 5085 5250 5420 5960 6125 6305 6470 6645

Wysokość 
okna (H) w 

[mm] do

Szerokość okna (S) w [mm] do

850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650

440 5805 5950 6095 6270 6415 6570 6720 6865 7015
540 5990 6140 6290 6460 6610 6765 6915 7065 7210
640 6205 6360 6505 6680 6825 6985 7135 7290 7455
740 6400 6550 6700 6875 7020 7190 7355 7525 7685
840 6590 6745 6890 7070 7235 7410 7585 7750 7915
940 6810 6960 7120 7315 7485 7665 7835 8005 8180

1040 7000 7155 7330 7530 7705 7885 8060 8235 8405
1140 7190 7370 7545 7750 7925 8105 8290 8465 8645
1240 7905 8085 8265 8465 8645 8835 9015 9200 9380
1340 8130 8315 8495 8705 8885 9075 9265 9445 9630
1440 8345 8530 8715 8930 9110 9310 9495 9680 9870
1540 8550 8740 8930 9140 9330 9530 9715 9910 10100
1640 8780 8975 9165 9385 9575 9775 9970 – –
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Okna stalowe profilowe zewnętrzne: OSPPT
Wykonanie specjalne

Wykonanie w systemie Jansen Janisol

OSPPT

• System stalowy: profil z przegrodą termiczną Jansen Janisol.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą dwukomorową termoizolacyjną thermofloat 4/10/4/10/4float U=0,8 

[W/m2K]).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011. 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 2345 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 1590 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 1255 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 1095 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 930 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 435 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].

(1) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2], maksymalna wysokość okien stałych wynosi 4000 [mm].
(2) - Minimalna powierzchnia obliczeniowa okien stałych to 0,5 [m2], maksymalna wysokość okien stałych z poprzeczkami w systemie Jansen Janisol Arte wynosi 3000 [mm], maksymalny wymiar okna 

stałego bez podziału poprzeczkami S=2500 [mm], H=1000 [mm] LUB max. S=1500 [mm], H=1500 [mm]. Maksymalny wymiar okna stałego przy zastosowaniu minimum jednej poprzeczki poziomej 
LUB jednej poprzeczki pionowej S=2000 [mm], H=2000 [mm], maksymalny wymiar okna stałego przy zastosowaniu minimum jednej poprzeczki poziomej I jednej poprzeczki pionowej wynosi S=2500 
[mm], H=2500 [mm]. 

Wykonanie w systemie Jansen Janisol Arte(2)

OSPPT
• System stalowy: profil z przegrodą termiczną Jansen Janisol Arte.
• Wypełnienie: szklone w całości (szybą dwukomorową termoizolacyjną thermofloat 4/8/4/8/4 float U=1,0 [W/m2K]).
• Kolory standardowe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7016, RAL 7035, 

RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000, RAL 3009, RAL 6011. 

Cena okna stałego bez słupków i poprzeczek Cena

Okna o powierzchni powyżej 0,5 [m2] do 1 [m2] (1) 1855 za m2

Okna o powierzchni powyżej 1 [m2] do 2 [m2] 1290 za m2

Okna o powierzchni powyżej 2 [m2] do 3 [m2] 985 za m2

Okna o powierzchni powyżej 3 [m2] do 4 [m2] 840 za m2

Okna o powierzchni powyżej 4 [m2] do 6 [m2] 690 za m2

Dodatkowa poprzeczka prosta (słupek) 370 za mb

Minimalny wymiar (szerokość i wysokość) okna stałego wynosi 300 [mm].
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Okna stalowe profilowe: OSPPT, OSPPO
Opcje dodatkowe

Sposób doboru grubości szkła do stolarki stalowej profilowej.
Graniczne wymiary stolarki do jakich można zastosować szybę:
• maksymalny stosunek boków to 1:6.

Rodzaje szyb:
• 33.1 (2B2) bezpieczna - dwie szyby 3 [mm] sklejone 1 warstwą folii - dawna nazwa O2.
• 4 ESG - szyba bezpieczna hartowana.

Nazwy szyb w AW TRADER Rodzaj szkła Ug wg  
EN 673

RÓŻNICA CENOWA 
ZA m2

4 //4 4 //4//4 1,0 w cenie
33.1//4 33.1(2B2) bezpieczna //4//4 1,0  + 119
33.1 mat//4 33.1(2B2) mat bezpieczna //4//4 1,0  + 186
33.1//4 ESG 33.1 (2B2) bezpieczna//4//4 ESG 1,0  + 207
6 Antisol ziel, szary, brąz ESG//4 6 Antisol zielony, szary, brąz ESG//4//4 1,0  + 196
6 Stopsol niebESG//4 6 Stopsol Dark blue niebieski ESG//4//4 1,0  + 338
6 Stopsol bezb,szary,brąz,ziel ESG//4 6 Stopsol bezbarwny,szary,brąz,zielony ESG//4//4 1,0  + 272
6 Lustro weneckie //4 6 Lustro weneckie //4//4 1,0  + 274
4 Chinchilla //4 4// 4 Chinchilla //4 1,0  + 90
4 Master-carre //4 4//4 Master-carre //4 1,0  + 159
4 Master-ligne //4 4//4 Master-ligne //4 1,0  + 159
4 Master-point //4 4//4 Master-point //4 1,0  + 159
4 Silvit //4 4//4 Silvit //4 1,0  + 90
4 Dekormat //4 4//4 Dekormat//4 1,0  + 125
Panel 30 [mm] Panel 30 [mm] –  20

OPCJE DODATKOWE WYPEŁNIENIA



I11CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów

Konstrukcja
Inny kolor RAL mat gładki  + 5 % do ceny okna

Kolor RAL mat struktura  + 15 % do ceny okna

Uszczelka narożna do uszczelnienia profila bazowego podparapetowego  + 108 za mb.

Poprzeczka w systemie Jansen Janisol  + 422 za mb.

Poprzeczka w systemie Jansen Janisol Arte  + 361 za mb.

Okna stalowe profilowe zewnętrzne
Opcje dodatkowe
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Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC
Opis techniczny

Informacje ogólne
Drzwi całoszklane ArtGlass przeznaczone są do zabudowy w budynkach 
mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz 
w budynkach przemysłowych.
Wykonywane są jako jednoskrzydłowe, wewnętrzne, przeszklone, otwierane na 
zewnątrz.

Informacje szczegółowe
• Drzwi całoszklane przymykowe jednoskrzydłowe: skrzydło wykonane z jed-

nej tafli szkła bezpiecznego hartowanego lub laminowanego, ościeżnica wy-
konana jest z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubości 
1,25 [mm] malowanych proszkowo lub z kształtowników stalowych, profilo-
wanych z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,0 [mm]. Skrzydło szklane 
może być przezroczyste lub zdobione za pomocą piaskowania, rzeźbienia, 
emaliowania i laminowania. Drzwi posiadają uszczelki przylgowe na obwo-
dzie ościeżnicy. Skrzydło szklane zamontowane jest w standardzie za pomo-
cą specjalnych okuć Studio Classic.

• Na indywidualne zapytanie mogą być wykonywane drzwi całoszklane 
przesuwane lub wahadłowe jedno lub dwuskrzydłowe, bezościeżnicowe. 
Skrzydło wykonane z jednej tafli szkła bezpiecznego hartowanego lub 
laminowanego, może być przezroczyste lub zdobione za pomocą piaskowania, 
rzeźbienia, emaliowania i laminowania. Skrzydło szklane zamontowane jest za 
pomocą specjalnych okuć: Manet, Agile, Beyond, Tensor.

• Na indywidualne zapytanie mogą być wykonywane ścianki całoszklane 
z drzwiami bezościeżnicowymi: elementy stałe i skrzydło drzwi wykonane 
z tafli szkła bezpiecznego hartowanego lub laminowanego. Skrzydło szklane 
może być przezroczyste lub zdobione za pomocą piaskowania, rzeźbienia, 
emaliowania i laminowania. Skrzydło szklane zamontowane jest za pomocą 
specjalnych okuć Universal Light.

Przekroje/przykład drzwi przymykowych

Rys. 1. Drzwi całoszklane przymykowe, jednoskrzydłowe, 
z ościeżnicą stalową obejmującą.

Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi 
całoszklanych przymykowych, 
jednoskrzydłowych, z ościeżni-
cą stalową obejmującą.

Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi całoszklanych przymykowych, jednoskrzydłowych, z ościeżnicą 
stalową obejmującą.

Wypełnienie
Wypełnieniem drzwi może być szyba pojedyncza hartowana ESG o grubości  
8 [mm] lub laminowana VSG o oznaczeniu 44.1 i grubości 8,38 [mm] z wycięty-
mi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach. 
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Rys. 4. Wymiary ościeżnicy obejmującej drzwi całoszklanych.

Wymiary drzwi
Maksymalne możliwe do wykonania wymiary drzwi przymykowych w świetle 
przejścia wynoszą: 
• szerokość: 1200 [mm],
• wysokość: 2200 [mm].

Typowe wymiary drzwi

Sj x Hj [mm] So x Ho [mm]

691x2011 751x2041 Typ 70

791x2011 851x2041 Typ 80

891x2011 951x2041 Typ 90

So  - szerokość otworu,
Sj  - szerokość światła przejścia,

Ho - wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji drzwi i ścianek szklanych wprowadzono odpowiednie oznaczenia
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“  - drzwi, 
 - “W“  - ścianki (1), 
 - “O“  - okna stałe, 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“ - drzwi jednoskrzydłowe, 
 - “2“ - drzwi dwuskrzydłowe,
 - “S“ - ścianki składane lub harmonijkowe wieloskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “BC“ - całoszklane.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi i ścianek:
D1BC  - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) całoszklane (BC),

(1) - Ścianka jest to zestaw okien stałych i drzwi. 
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Określenie kierunku otwierania drzwi przymykowych

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 5.  P - prawe (P). Rys. 6. L - lewe (L).

Określenie kierunku otwierania drzwi przesuwanych(1)

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 7. P - przesuwane prawe (P). Rys. 8. L - przesuwane lewe (L).

Określenie kierunku otwierania drzwi wahadłowych(1)

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 9. P - wahadłowe prawe (P). Rys. 10. L - wahadłowe lewe (L).

Kolory
Malowanie proszkowe, zabezpieczenie antykorozyjne
Standardowa ościeżnica wykonana jest ze stali nierdzewnej i nie jest poddawa-
na malowaniu proszkowemu.
Malowaniu proszkowemu poddawana jest ościeżnica stalowa, wykonana 
z kształtowników stalowych ocynkowanych, profilowanych z blachy o grubości 
1,25 [mm]. Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa się z wykorzysta-
niem obróbki strumieniowo-ściernej. Następnie poddawana jest ona dwukrotne-
mu malowaniu: warstwą podkładową, a następnie warstwa dekoracyjną.
Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT: RAL 9016 (biały), RAL 
9006 (aluminiowy biały), RAL 8014 (brązowy sepia), RAL 8016 (brązowy ma-
honiowy), RAL 8017 (brązowy czekoladowy), RAL 8019 (brązowo-szary), RAL 
7035 (szary jasny), RAL 7040 (szary okienny), RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 
5010 (niebieski gencjanowy), RAL 3000 (czerwony ognisty).

Okucia i zamki
Drzwi całoszklane przymykowe są wyposażone standardowo w okucia Studio 
Classic lub opcjonalnie Studio Rondo.
Opcjonalnie dostępne są również następujące sposoby zamknięcia drzwi w wer-
sjach: 
• na klucz BB,
• na wkładkę PZ,
• z zamknięciem WC.

Drzwi całoszklane przesuwane lub wahadłowe wykonywane na indywidualne 
zapytanie mogą być wyposażone w specjalne okucia: Manet, Agile, Beyond, 
RS, RP, Magneo lub Tensor.
Ścianki całoszklane z drzwiami wyposażone są w specjalne okucia Universal Light.

Rys. 11. Okucie STUDIO CLASSIC do drzwi przymykowych z ościeżnicą stalową obejmującą 
- standard. 

Rys. 12. Zamek STUDIO CLASSIC - klamka 
wysunięta poza obrys zamka.

Rys. 13. Klamka obustronna - wersja STUDIO 
CLASSIC.

Rys. 14. Zamek STUDIO CLASSIC - wersja na 
wkładkę PZ.

Rys. 15. Zamek STUDIO CLASSIC - wersja 
na klucz BB.

Rys. 16. Zamek STUDIO CLASSIC - wersja 
z zamknięciem WC. 

Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC
Opis techniczny

(1) - Na indywidualne zapytanie.
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Rys. 17. Okucie STUDIO RONDO do drzwi przymykowych z ościeżnicą stalową obejmującą.

Rys. 18. Zamek STUDIO RONDO - klamka 
wysunięta poza obrys zamka.

Rys. 19. Klamka obustronna - wersja STUDIO 
RONDO.

Rys. 20. Zamek STUDIO RONDO - wersja na 
wkładkę PZ.

Rys. 21. Zamek STUDIO RONDO  - wersja 
na klucz BB.

Rys. 22. Zamek STUDIO RONDO - wersja 
z zamknięciem WC. 

Na indywidualne zapytanie mogą być wykonywane drzwi całoszklane prze-
suwane lub wahadłowe jedno lub dwuskrzydłowe oraz ścianki całoszklane 
z drzwiami. Poniżej okucia dedykowane do tego typu drzwi.

Rys. 23. Okucie UNIVERSAL LIGHT do drzwi 
i ścianek całoszklanych. 

Rys. 24. Okucie TENSOR z samozamykaczem 
ukrytym w zawiasie do drzwi wahadłowych 
montowanych do ściany.

Rys. 25. Okucie AGILE - do mocowania drzwi całoszklanych przesuwnych. 

Rys. 26. Okucie MANET - do punktowego mocowania drzwi całoszklanych przesuwnych. 

Rys. 27. Okucie BEYOND - do mocowania drzwi całoszklanych przesuwnych lub przymyko-
wych. 

Rys. 28. Okucie HSW-G lub FSW - do mocowania drzwi całoszklanych składanych lub harmo-
nijkowych. 

Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC
Opis techniczny



J7CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Opis techniczny

Sposób doboru wymiaru w świetle muru
Ościeżnica obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
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Rys. 29. Światło przejścia Hj dla drzwi całoszklanych.
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32

Sj = So – 60

So – 34
So

12 12

Rys. 30. Światło przejścia Sj dla drzwi całoszklanych.

So - szerokość otworu,
Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Sj = So - 60 [mm],
  So - 34 [mm] - szerokość szyby,
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Hj = Ho - 30 [mm],
  Ho - 24 [mm] - wysokość szyby.

Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC
Opis techniczny



J8 Ceny w polskich złotych , Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC - przykładowe wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System drzwi całoszklanych ArtGlass - ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo (D1BC).
• Okucia: Studio Classic. Okucie SR - anodowane na kolor srebrny dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo. Okucie A2 - anodowane na kolor stali nierdzew-

nej dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba pojedyncza hartowana lub laminowana z różnymi wzorami, z wyciętymi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach.
• Kolor standardowy: ościeżnica ze stali nierdzewnej + okucia anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) lub ościeżnica malowana proszkowo + okucia anodowane 

na kolor srebrny (SR). Standardowe kolory ościeżnicy malowanej proszkowo (mat): RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7035, 
RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych dla wysokości tafli szklanej: 2017 [mm] i szerokościach: 717, 817, 917 [mm] 
i ościeżnicy obejmującej do grubości muru 90 [mm].
Do każdych  drzwi z ościeżnicą ze stali nierdzewnej dodany jest środek do czyszczenia ościeżnicy.
Zdobienia tafli szklanej/skrzydła szklanego zawsze po stronie przeciwnej do zawiasów.

  DC 001    DC 002   DC 003   DC 004

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 3175 3260 3515 2230 2310 2455 2410 2495 2670 2230 2310 2455

Stal nierdzewna + okucie A2 3350 3450 3690 2410 2490 2630 2590 2680 2840 2410 2490 2630

  DC 005    DC 006   DC 007   DC 008

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 2400 2495 2670 2660 2740 2925 2660 2740 2925 2400 2480 2650

Stal nierdzewna + okucie A2 2575 2680 2845 2835 2915 3105 2835 2915 3100 2580 2670 2820

opisy wzorów na szkle

 - wzór z tłem piaskowanym  - wzór z tłem przezroczystym  - wzór z tłem satynowym  - wzór z tłem matowym

 - naklejone kolorowe szklane 
       aplikacje

 - wzór przezroczysty  - laminowanie  - wzór z różnymi rodzajami matu

 - wzór piaskowany  - wzór głęboko rzeźbiony  - kryształy Swarovskiego  - wzór ze szkłem fusingowym
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Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System drzwi całoszklanych ArtGlass - ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo (D1BC).
• Okucia: Studio Classic. Okucie SR - anodowane na kolor srebrny dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo. Okucie A2 - anodowane na kolor stali nierdzew-

nej dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba pojedyncza hartowana lub laminowana z różnymi wzorami, z wyciętymi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach.
• Kolor standardowy: ościeżnica ze stali nierdzewnej + okucia anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) lub ościeżnica malowana proszkowo + okucia anodowane 

na kolor srebrny (SR). Standardowe kolory ościeżnicy malowanej proszkowo (mat): RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7035, 
RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych dla wysokości tafli szklanej: 2017 [mm] i szerokościach: 717, 817, 917 [mm] 
i ościeżnicy obejmującej do grubości muru 90 [mm].
Do każdych  drzwi z ościeżnicą ze stali nierdzewnej dodany jest środek do czyszczenia ościeżnicy.
Zdobienia tafli szklanej/skrzydła szklanego zawsze po stronie przeciwnej do zawiasów.

    DC 009      DC 010     DC 011     DC 012

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 2395 2480 2650 3170 3250 3495 2660 2740 2925 2835 2930 3145

Stal nierdzewna + okucie A2 2575 2670 2820 3350 3435 3670 2835 2915 3100 3020 3105 3320

     DC 013   DC 014   DC 015   DC 016

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 4185 4265 4615 3340 3425 3680 3955 4050 4390 4320 4410 4775

Stal nierdzewna + okucie A2 4370 4450 4780 3525 3605 3855 4145 4225 4555 4505 4595 4945

Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC - przykładowe wzory
Wykonanie specjalne

opisy wzorów na szkle

 - wzór z tłem piaskowanym  - wzór z tłem przezroczystym  - wzór z tłem satynowym  - wzór z tłem matowym

 - naklejone kolorowe szklane 
       aplikacje

 - wzór przezroczysty  - laminowanie  - wzór z różnymi rodzajami matu

 - wzór piaskowany  - wzór głęboko rzeźbiony  - kryształy Swarovskiego  - wzór ze szkłem fusingowym
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Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC - przykładowe wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System drzwi całoszklanych ArtGlass - ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo (D1BC).
• Okucia: Studio Classic. Okucie SR - anodowane na kolor srebrny dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo. Okucie A2 - anodowane na kolor stali nierdzew-

nej dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba pojedyncza hartowana lub laminowana z różnymi wzorami, z wyciętymi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach.
• Kolor standardowy: ościeżnica ze stali nierdzewnej + okucia anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) lub ościeżnica malowana proszkowo + okucia anodowane 

na kolor srebrny (SR). Standardowe kolory ościeżnicy malowanej proszkowo (mat): RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7035, 
RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych dla wysokości tafli szklanej: 2017 [mm] i szerokościach: 717, 817, 917 [mm] 
i ościeżnicy obejmującej do grubości muru 90 [mm].
Do każdych  drzwi z ościeżnicą ze stali nierdzewnej dodany jest środek do czyszczenia ościeżnicy.
Zdobienia tafli szklanej/skrzydła szklanego zawsze po stronie przeciwnej do zawiasów.

    DC 017   DC 018   DC 019   DC 020

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 3875 3955 4145 5915 6005 6120 3010 3095 3330 3340 3425 3680

Stal nierdzewna + okucie A2 4050 4135 4310 6090 6180 6285 3185 3275 3505 3525 3605 3855

DC 021    DC 022   DC 023     DC 024

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 3710 4080 4475 2395 2475 2650 2660 2740 2925 2825 2905 3115

Stal nierdzewna + okucie A2 3885 4265 4640 2580 2670 2815 2835 2915 3095 3005 3090 3290

opisy wzorów na szkle

 - wzór z tłem piaskowanym  - wzór z tłem przezroczystym  - wzór z tłem satynowym  - wzór z tłem matowym

 - naklejone kolorowe szklane 
       aplikacje

 - wzór przezroczysty  - laminowanie  - wzór z różnymi rodzajami matu

 - wzór piaskowany  - wzór głęboko rzeźbiony  - kryształy Swarovskiego  - wzór ze szkłem fusingowym
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Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC - przykładowe wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System drzwi całoszklanych ArtGlass - ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo (D1BC).
• Okucia: Studio Classic. Okucie SR - anodowane na kolor srebrny dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo. Okucie A2 - anodowane na kolor stali nierdzew-

nej dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba pojedyncza hartowana lub laminowana z różnymi wzorami, z wyciętymi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach.
• Kolor standardowy: ościeżnica ze stali nierdzewnej + okucia anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) lub ościeżnica malowana proszkowo + okucia anodowane 

na kolor srebrny (SR). Standardowe kolory ościeżnicy malowanej proszkowo (mat): RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7035, 
RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych dla wysokości tafli szklanej: 2017 [mm] i szerokościach: 717, 817, 917 [mm] 
i ościeżnicy obejmującej do grubości muru 90 [mm].
Do każdych  drzwi z ościeżnicą ze stali nierdzewnej dodany jest środek do czyszczenia ościeżnicy.
Zdobienia tafli szklanej/skrzydła szklanego zawsze po stronie przeciwnej do zawiasów.

 DC 025   DC 026   DC 027   DC 028

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 1630 1710 1795 2580 2670 2855 3600 3680 3855 2405 2475 3115

Stal nierdzewna + okucie A2 1805 1900 1970 2760 2855 3030 3775 3865 4020 2580 2670 3290

  DC 029 DC 030    DC 031   DC 032

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 7705 7800 7915 5110 5935 5945 5915 6005 6120 2230 2310 2455

Stal nierdzewna + okucie A2 7890 7975 8090 5255 6080 6080 6090 6185 6285 2405 2495 2630

opisy wzorów na szkle

 - wzór z tłem piaskowanym  - wzór z tłem przezroczystym  - wzór z tłem satynowym  - wzór z tłem matowym

 - naklejone kolorowe szklane 
       aplikacje

 - wzór przezroczysty  - laminowanie  - wzór z różnymi rodzajami matu

 - wzór piaskowany  - wzór głęboko rzeźbiony  - kryształy Swarovskiego  - wzór ze szkłem fusingowym
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Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC - przykładowe wzory
Wykonanie specjalne

Wykonanie drzwi jednoskrzydłowych
• System drzwi całoszklanych ArtGlass - ościeżnica obejmująca ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo (D1BC).
• Okucia: Studio Classic. Okucie SR - anodowane na kolor srebrny dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo. Okucie A2 - anodowane na kolor stali nierdzew-

nej dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
• Wypełnienie: szyba pojedyncza hartowana lub laminowana z różnymi wzorami, z wyciętymi otworami na okucia i szlifowana na krawędziach.
• Kolor standardowy: ościeżnica ze stali nierdzewnej + okucia anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) lub ościeżnica malowana proszkowo + okucia anodowane 

na kolor srebrny (SR). Standardowe kolory ościeżnicy malowanej proszkowo (mat): RAL 9016, RAL 9006, RAL 8014, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 7035, 
RAL 7040, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

• Kierunek otwierania: prawe lub lewe.

Podane ceny są dla wymiarów drzwi jednoskrzydłowych dla wysokości tafli szklanej: 2017 [mm] i szerokościach: 717, 817, 917 [mm] 
i ościeżnicy obejmującej do grubości muru 90 [mm].
Do każdych  drzwi z ościeżnicą ze stali nierdzewnej dodany jest środek do czyszczenia ościeżnicy.
Zdobienia tafli szklanej/skrzydła szklanego zawsze po stronie przeciwnej do zawiasów.

DC 033    DC 034 DC 035 DC 036

Ościeżnica / wymiar 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 3710 4080 4475 2660 2740 2925 2645 2725 3115 2645 2725 3115

Stal nierdzewna + okucie A2 3885 4265 4645 2835 2915 3100 2825 2905 3285 2825 2905 3285

DC 037

Ościeżnica / wymiar 70 80 90

Stal malowana + okucie SR 2645 2725 3115

Stal nierdzewna + okucie A2 2825 2905 3285

opisy wzorów na szkle

 - wzór z tłem piaskowanym  - wzór z tłem przezroczystym  - wzór z tłem satynowym  - wzór z tłem matowym

 - naklejone kolorowe szklane 
       aplikacje

 - wzór przezroczysty  - laminowanie  - wzór z różnymi rodzajami matu

 - wzór piaskowany  - wzór głęboko rzeźbiony  - kryształy Swarovskiego  - wzór ze szkłem fusingowym
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Drzwi całoszklane ArtGlass: D1BC 
Opcje dodatkowe

Dopłata do ościeżnicy obejmującej malowanej
Zakresy Typ 70 Typ 80 Typ 90

do 90 [mm] w cenie w cenie w cenie
91-110 [mm]  + 17    + 18    + 20   
111-140 [mm]  + 35    + 37    + 40   
141-180 [mm]  + 62    + 63    + 65   
181-240 [mm]  + 133    + 134    + 135   
241-300 [mm]  + 168    + 170    + 175   

Dopłata za okucie
Nazwa Wykończenie SR(1) Wykończenie A2(2)

Okucie STUDIO RONDO  + 80  + 430
Okucie STUDIO CLASSIC w cenie w cenie
Okucie STUDIO RONDO BB zamiennie w cenie  + 24
 Okucie STUDIO CLASSIC BB  + 128  + 414
Okucie STUDIO RONDO PZ – 109 – 144
Okucie STUDIO CLASSIC PZ  + 38  + 38
Okucie STUDIO RONDO WC – 60 – 112
 Okucie STUDIO CLASSIC WC – 16  + 475

Dopłata do ościeżnicy obejmującej nierdzewnej
Zakresy Typ 70 Typ 80 Typ 90

do 90 [mm] w cenie w cenie w cenie
91-110 [mm]  + 26    + 27    + 28   
111-140 [mm]  + 39    + 42    + 45   
141-180 [mm]  + 104    + 105    + 110   
181-240 [mm]  + 185    + 190    + 195   
241-300 [mm]  + 205    + 210    + 215   

(1) - Okucie anodowane na kolor srebrny (SR) dedykowane do ościeżnicy malowanej proszkowo.
(2) - Okucie anodowane na kolor stali nierdzewnej (A2) dedykowane do ościeżnicy ze stali nierdzewnej.
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opis techniczny

Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi ECO bez odporności ogniowej wykonywane jako zewnętrzne 
i wewnętrzne, przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa przemy-
słowego, w tym spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), ogól-
nego, mieszkaniowego i szpitalach (pomieszczenia szpitalne i sale operacyjne).
Płaszczowe drzwi ECO-DSp-1i ECO-DSp-2 bez odporności ogniowej to jedno 
lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się ze skrzydła peł-
nego lub częściowo przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez 
progu. Drzwi zewnętrzne posiadają jeden bolec na skrzydło, drzwi wewnętrzne 
nie posiadają bolca przeciwyważeniowego w wykonaniu standardowym.

Informacje szczegółowe
Drzwi stalowe płaszczowe, jedno lub dwuskrzydłowe ECO-DSp-1 i ECO-DSp-2. 
• Skrzydła drzwi płaszczowych ECO-DSp-1 i ECO-DSp-2, jedno lub dwuskrzy-

dło-wych, pełnych lub przeszklonych wykonane są z dwóch arkuszy blachy 
ocynkowanej o grubości 0.5-1.5 [mm] i powlekanej powłoką poliestrową lub 
malowane proszkowo. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych bloko-
wane jest za pomocą rygla automatycznego. 

• Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki 
ościeżnic są łączone techniką lutospawania. Skrzydła drzwi są zawieszone 
w ościeżnicy na dwóch zawiasach z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprę-
żyną naciągową.

• Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona jest na obwodzie oścież-
nicy we wrębach w stojakach i nadprożu, w przyldze listwy przymykowej 
w drzwiach dwuskrzydłowych oraz w progu doszczelniającym.

Przekroje

Rys. 1. Drzwi stalowe płaszczowe ECO 
jednoskrzydłowe.

Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi stalowych 
płaszczowych zewnętrznych ECO z ościeżnicą 
narożną.

Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych zewnętrznych ECO z ościeżnicą 
narożną.

Rys. 4. Drzwi stalowe płaszczowe ECO 
dwuskrzydłowe.

Rys. 5. Przekrój pionowy drzwi stalowych 
płaszczowych ECO dwuskrzydłowych.

Rys. 6. Przekrój poziomy drzwi stalowych dwuskrzydłowych pełnych płaszczowych ECO 
z ościeżnicą na wysokości zamka.

Wypełnienie
W wykonaniu drzwi zewnętrznych (skrzydło w kolorze RAL 7035, RAL 7016, 
RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017, „złoty dąb”, „orzech”, „winchester”, 
„wenge - ciemny dąb” lub „antracyt”) wypełnieniem jest polistyren ekspandowa-
ny „styropian”, drzwi wewnętrzne wypełnione są kartonem komórkowym. W wy-
konaniu niestandardowym drzwi (skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL) 
wypełnieniem w przypadku drzwi zewnętrznych jest wełna mineralna, w przy-
padku drzwi wewnętrznych jest karton komórkowy.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji drzwi ECO wprowadzono odpowiednie oznaczenia
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów: 
 - “D“  -  drzwi, 
• drugi symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “Sp“ -  stalowe płaszczowe, 
• trzeci symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
  - “1“  -  drzwi jednoskrzydłowe, 
  - “2“  -  drzwi dwuskrzydłowe.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi :
ECO-DSp-1  -  drzwi (D) stalowe płaszczowe (Sp), jednoskrzydłowe (1),
ECO-DSp-2  -  drzwi (D) stalowe płaszczowe (Sp), dwuskrzydłowe (2).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przej-
ścia minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy 
skrzydła czynnego). Wymiar światła przejścia skrzydła drzwi określono przy 
skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia okuć budowlanych 
jak klamka, dźwignia itp). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient 
zamawia na własną odpowiedzialność.

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych w wykonaniu typowym 

Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm] Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]

800 x 2015 910 x 2050

900 x 2015 1010 x 2050

1000 x 2015 1110 x 2050

Maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Szerokość w świetle przejścia [mm] Wysokość w świetle przejścia [mm]

1250 2500

Maksymalne wymiary drzwi dwuskrzydłowych

Szerokość w świetle przejścia [mm] Wysokość w świetle przejścia [mm]

2500 2500

Podane wymiary maksymalne należy rozumieć jako wymiary w świetle przejścia, 
wymiarem zamówieniowym jest wymiar w świetle muru. Sposób doboru wymiaru 
w świetle muru patrz str. K6.
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(1) - Drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach powyżej szer. 1110 [mm] i dwuskrzydłowe o wymiarach powyżej szer. 2140 [mm] są wykonywane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kolory ościeżnic 
i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo mogą się między sobą różnić odcieniami. W przypadku podziału drzwi dwuskrzydłowych, gdzie światło przejścia skrzydła 
czynnego jest mniejsze niż 1000 [mm], należy sprawdzić podział drzwi wg następującego wzoru: Sj-SdI . Jeśli otrzymany wynik jest większy niż 1100 [mm] wówczas należy do takich drzwi doliczyć 
koszt malowania proszkowego, oraz uwzględnić brak możliwości wykonania drzwi w okleinie.

Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych.
Dla drzwi dwuskrzydłowych zasada określenia kierunku otwierania jest taka 
sama jak drzwi jednoskrzydłowych, z tym że kierunek otwierania określa się dla 
skrzydła czynnego (tego, które otwiera się jako pierwsze spośród pary skrzydeł 
drzwiowych).

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 7. P - prawe (P). Rys. 8. L - lewe (L).

Kolory
Drzwi płaszczowe ECO TYPOWE w standardzie wykonane są:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 

(popiel) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7035 (popiel),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 

(biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 9016 (biały),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9010 

(biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 9010 (biały),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8014 

(brąz) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8014 (brąz),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8017 

(brąz) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8017 (brąz),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8003 (brąz).
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8011 (brąz).
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester” i za-

bezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8001.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny 

dąb” i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8017.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt” i zabezpieczo-

nej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do antracytu.

Drzwi płaszczowe ECO SPECJALNE w standardzie wykonane są (1):
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową lub malowane w kolo-

rze RAL 7035 (popiel) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7035 (popiel),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową lub malowane w kolo-

rze RAL 9016 (biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 9016 (biały).

• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową lub malowane w kolo-
rze RAL 7016 (szary antracytowy) i zabezpieczonej folią pro-
tekcyjną,

 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 7016 (szary antracytowy).

Opcjonalnie mogą zostać wykonane:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8003 (brąz),
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8011 (brąz).
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester” i za-

bezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8001.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny 

dąb” i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8017.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt” i zabezpieczo-

nej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do antracytu.

Drzwi wewnętrzne mogą zostać wykonane:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “buk” i zabezpie-

czonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 1011,
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “jesion” i zabezpie-

czonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 1011,
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “sosna jasna” i za-

bezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 1001,
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “sosna biała” i za-

bezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 1013,
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “dąb biały” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 1013.

Inny kolor RAL
Drzwi płaszczowe ECO mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL 
(nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym) lub kolory 
RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005, 7024, 7035, 8011, 
9005 Modern Black, 9010 Modern White, 9016 oraz żeliwo i kwarc.

Kolekcja Home Inclusive 
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy | Drzwi | Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN,  
HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, 
HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, 
HI MODERN MA ROON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN 
GRAPHITE (RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007).
Patrz „UWAGA” str.3, pkt 1 w cen niku stolarki aluminiowej i stalowej.

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamon-
towaniu wyrobów.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opis techniczny
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Ościeżnica
Drzwi stalowe płaszczowe ECO wyposażone są w standardzie w ościeżnicę na-
rożną. Można również wykonać drzwi z ościeżnicą wewnętrzną lub obejmującą.
Poniższe schematy przedstawiają wszystkie trzy typy ościeżnic.

Rys. 9. Ościeżnica narożna - standard.

Rys. 10. Ościeżnica wewnętrzna. Rys. 11. Ościeżnica obejmująca.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru w zależno-
ści od rodzaju ościeżnicy
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 110 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 140 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica wewnętrzna - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 213 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru
Ościeżnica wewnętrzna - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 246 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru

Dla drzwi zewnętrznych należy doliczyć 15 [mm] na wysokości (próg)

Wymiarowanie
Wymiar zamówieniowy (wymiar w świetle muru) drzwi stalowych płaszczowych 
Eco uwzględnia:
• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą:

- 9 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 5.5 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. wewnętrzną
- 13.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 15 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą 
- 7.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 5.5 mm luzu montażowego na wysokości 

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. wewnętrzną
- 12 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 15 mm luzu montażowego na wysokości 

Podany wyżej wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłony 
języka zamka, bolców przeciwwyważeniowych i przetłoczeń pod kotwy mon-
tażowe kieszeni zawiasów z regulacją 3D opcjonalnie, oraz osłony pod elek-
trozaczepy w przypadku drzwi jednoskrzydłowych - pod które należy wykonać 
punktowe wykucia w murze.
W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż w konstrukcji 
stalowej) należy powiększyć otwór montażowy o:
• 30 [mm] na szerokości oraz 0 [mm] na wysokości drzwi jednoskrzydłowych
• 30 [mm] na szerokości oraz 20 [mm] na wysokości drzwi dwuskrzydłowych

Podane zależności nie uwzględniają opcji: osłon pod elektrozaczepy w przy-
padku drzwi jednoskrzydłowych oraz kieszeni zawiasów z regulacją 3D w przy-
padku drzwi jedno i dwuskrzydłowych.
W takim przypadku należy powiększyć dodatkowo otwór montażowy o 15 [mm] 
na szerokości dla drzwi 1-sk z elektrozaczepem, oraz jedno i dwuskrzydłowych 
z zawiasami z regulacją 3D. 
Ościeżnice obejmujące uwzględniają możliwość poszerzenia wymiaru grubości 
muru + 20 [mm].

Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy 
z wkładką z trzema kluczami oraz klamkę. Opcjonalnie drzwi można wyposa-
żyć w:
• wkładki klasy C w miejsce zwykłych,
• dodatkowy zamek,
• zaczep elekromagnetyczny,
• bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed zdjęciem skrzydła lub 

wyważeniem drzwi, 
• samozamykacz (1),
• przeszklenie,
• okucie antypaniczne,
• kratkę wentylacyjną, 
• odbój,
• stopkę podporową,
• listwę automatycznie opadającą.

Klamki
Standardowa klamka wykonana jest z polipropylenu z rdzeniem stalowym i logo 
WIŚNIOWSKI. Oferowane w standardzie klamki dostępne są w kolorze czar-
nym. Na życzenie klienta można drzwi wyposażyć w klamki ze stali nierdzewnej. 
Istnieje możliwość zastosowania gałko-klamek oraz dźwigni antypanicznych.

Rys. 12. Klamka standard. Rys. 13. Klamka ze stali nierdzewnej.

Rys. 14.  Klamka ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Rys. 15. Uchwyt ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Rys. 16. Stopka podporowa Rys. 17. Stoper drzwiowy

(1) - Samozamykacz montowany jest w standardzie TYLKO po stronie zawiasowej drzwi. Dla samozamykaczy montowanych od strony zawiasowej (zewnętrznej) istnieje ryzyko demontażu samozamykacza 
przez osoby niepowołane (trzecie).

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opis techniczny
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Doszczelnienia progowe
Zewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe ECO wykonane są w wersji z progiem 
i okapnikiem. Próg montuje się do posadzki, okapnik należy przykręcić do 
ościeżnicy.
Istnieje możliwość wykonania drzwi ECO z listwą opadającą zamiast progu. 
Drzwi Eco w standardzie wykonywane są jako bez progowe (dołem profile 
ościeżnicy połączone są ceową listwą transportową, którą należy usunąć lub 
zatopić w posadzce podczas montażu).

1

2

3

Rys. 18. Szczelina dolna 
drzwi bez progu.

Rys. 19. Przekrój przez listwę 
opadającą.

Rys. 20. Przekrój przez próg.

1  - poziom posadzki 2  - listwa opadająca 3  - próg

Przeszklenia
W drzwiach stalowych płaszczowych ECO można zastosować przeszklenia ze 
szkła bezpiecznego zespolonego 33.1 (2B2) bezpieczna /12/33.1 (2B2) bez-
pieczna.

Standardowe wymiary przeszkleń, które można zastosować na jedno skrzydło 
drzwi:
• 450 x 660 [mm],
• 300 x 700 [mm],
• 650 x 950 [mm],
• 550 x 1100 [mm],
•  Ø 400 [mm].

Niestandardowe wymiary przeszkleń
Aby zastosować niestandardowe wymiary przeszkleń należy kierować się nastę-
pującymi zasadami: odległość od bocznych i górnej krawędzi skrzydła do kra-
wędzi przeszklenia nie może być mniejsza niż 200 [mm]. Maksymalne wymiary 
przeszklenia skrzydła wynoszą (szerokość x wysokość) 850 x 1100 [mm]. Dla 
drzwi dwuskrzydłowych wymiary przeszkleń określa się dla każdego skrzydła 
osobno, uwzględniając maksymalne wymiary przeszklenia skrzydła biernego, 
które wynoszą (szerokość x wysokość) 765 x 1100 [mm].
Przeszklenie okrągłe w standardzie montowane jest na wysokości 1605 [mm] 
licząc od poziomu posadzki do osi przeszklenia.
Przeszklenia 300x700 [mm], 550x1100 [mm] oraz 650x950 [mm] standardo-
wo montowane jest na wysokości 205 [mm] od górnej krawędzi skrzydła do 
zewnętrznej krawędzi ramki przeszklenia (od strony zawiasowej).
Przeszklenia 450x660 [mm] standardowo montowane jest na wysokości 255 [mm] 
od górnej krawędzi skrzydła do zewnętrznej krawędzi ramki przeszklenia (od stro-
ny zawiasowej).
Wizjer standardowo montowany jest na wysokości 1560 [mm] licząc od poziomu 
posadzki do osi wizjera.

Rys. 21. Sposób doboru przeszklenia.

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu (kotwy montażowe).
Dyble montażowe klient dobiera sam w zależności od rodzaju muru.

Wymagania montażowe

Rys. 22. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

 
Rys. 23. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

Rys. 24. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

Rys. 25. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

1
1  - Konstrukcja 

stalowa

Rys. 26. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój poziomy.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opis techniczny
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Rys. 27. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój pionowy.

1

1  - Konstrukcja stalowa

Rys. 28. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój poziomy.

Rys. 29. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój pionowy.

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane przed otworem.
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. 
W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
Sposób montażu odbojnika wg Rys. 31.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
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Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe

So
Sj
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Rys. 30. Montaż przed otworem - przekrój poziomy.

So  -  szerokość otworu,
Sj  -  szerokość światła przejścia, Sj = So - 110 [mm],
Ho - wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 50 [mm] w przypadku drzwi z progiem, 
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła pod kątem 90o, 

Emin = Sj + 140 [mm].
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WEWNĄTRZ

ZEWNĄTRZ

odbojnik

Rys. 31. Montaż przed otworem drzwi dwuskrzydłowych- przekrój poziomy.

So  - szerokość otworu,
Sd1 - szerokość światła przejścia dla skrzydła czynnego,
Sj  - szerokość światła przejścia dla obu skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych, 

Sj = So - 140 [mm],
Ho  - wysokość otworu,
Hj  - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 50 [mm] w przypadku drzwi z progiem,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła czynnego pod 

kątem 90o, Emin = Sj + 140 [mm].
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Schematy układu napowietrzania drzwi ECO

Drzwi jednoskrzydłowe

Rys. 32. Schemat drzwi jednoskrzydłowych - przekrój pionowy z układem napowietrzania.

Wyposażenie drzwi jednoskrzydłowych:
1. Zestaw okucia klamka-gałka na rozecie okrągłej ze stali nierdzewnej.  

UWAGA: brak wkładki i rozetki na wkładkę!
2. Zamek zapadkowy bez zasuwki. Brak możliwości zamknięcia drzwi na klucz.
3. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny z nierdzewną blachą zaczepową.
4. Zawiasy nierdzewne z regulacją 3D.
5. Siłownik wypychający skrzydło z przekaźnikiem pomocniczym montowany po 

stronie przeciwnej do zawiasów. Opóźnienie działania 5 sek. Długość prze-
wodu przyłączeniowego do siłownika wynosi 2 mb.

6. Samozamykacz ramieniowy lub szynowy z funkcją dobicia montowany od 
strony zawiasowej. Siłownik zabiera światło przejścia na wysokości o 44 mm

Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych jedno-
skrzydłowych przeznaczony jest do napowietrzania po-
mieszczeń w systemach oddymiania jak również do codzien-
nej wentylacji pomieszczeń.
Minimalna szerokość skrzydła wynosi 900 [mm].
Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych nie 
spełnia wymagań norm PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.

Zasada działania
Działanie w stanie normalnym:
Od wewnątrz wyjście poprzez mechaniczne naciśnięcie klamki.
Wejście z zewnątrz poprzez kontrolę dostępu (w gestii Inwestora), sygnał 10-24 
V AC/DC podawany na zaczep elektromagnetyczny.
Działanie w stanie napowietrzania:
Centrala (w gestii Inwestora) poprzez przekaźniki pomocnicze siłownika podaje 
24V DC na zaczep elektromagnetyczny. Równocześnie podawane jest napięcie 
na siłownik wypychający. Po 5 sek. startuje siłownik. Zakończenie napowietrza-
nia następuje poprzez powrót siłownika do stanu początkowego, za nim podąża 
skrzydło.
Uwaga aby dobicie samozamykacza było ustawione tak, aby zapewnić 
domknięcie skrzydła drzwi.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opis techniczny

Drzwi dwuskrzydłowe

Rys. 33. Schemat drzwi dwuskrzydłowych - przekrój pionowy z układem napowietrzania.

Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych:
1. Zestaw okucia klamka-gałka na rozecie okrągłej ze stali nierdzewnej.  

UWAGA: brak wkładki i rozetki na wkładkę!
2. Zamek zapadkowy bez zasuwki - 2 szt. Brak możliwości zamknięcia drzwi 

na klucz.
3. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny z nierdzewną blachą zaczepową -  

2 szt.
4. Zawiasy nierdzewne z regulacją 3D.
5. Siłownik wypychający skrzydło czynne z przekaźnikiem pomocniczym monto-

wany po stronie przeciwnej do zawiasów. Opóźnienie działania 5 sek. Dłu-
gość przewodu przyłączeniowego do siłownika wynosi 2 mb.

6. Siłownik wypychający skrzydło bierne z przekaźnikiem pomocniczym mon-
towany po stronie przeciwnej do zawiasów. Opóźnienie działania 15 sek. 
Długość przewodu przyłączeniowego do siłownika wynosi 2 mb.

7. Samozamykacz ramieniowy lub szynowy z funkcją dobicia montowany od 
strony zawiasowej - 2 szt. siłowniki zabierają światło przejścia na wysokości 
o 44 mm.

8. Automatyczny rygiel mechaniczny.
9. Regulator kolejności zamykania montowany po stronie zawiasowej.

Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych dwu-
skrzydłowych przeznaczony jest do napowietrzania po-
mieszczeń w systemach oddymiania jak również do codzien-
nej wentylacji pomieszczeń.
Minimalna szerokość skrzydła czynnego wynosi 900 [mm], 
minimalna szerokość skrzydła biernego wynosi 600 [mm].
Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych nie 
spełnia wymagań norm PN-EN 1125 oraz PN-EN 179.

Zasada działania
Działanie w stanie normalnym:
Od wewnątrz wyjście tylko przez skrzydło czynne poprzez mechaniczne naci-
śnięcie klamki.
Wejście z zewnątrz poprzez kontrolę dostępu (w gestii Inwestora), sygnał 10-24 
V AC/DC podawany na zaczep elektromagnetyczny.
Działanie w stanie napowietrzania:
Centrala (w gestii Inwestora) poprzez przekaźniki pomocnicze siłowników poda-
je 24V DC na zaczepy elektromagnetyczne (na zamku głównym i w nadprożu). 
Równocześnie podawane jest napięcie na siłowniki wypychające na skrzydle 
czynnym i biernym. Po 5 sek. startuje siłownik na skrzydle czynnym a po 15 sek. 
na skrzydle biernym. Zakończenie napowietrzania następuje poprzez powrót si-
łowników do stanu początkowego, za nimi podążają skrzydła, które domykane 
są w odpowiedniej kolejności.
Uwaga aby dobicie samozamykaczy było ustawione tak, aby zapewnić domknię-
cie skrzydeł drzwi.

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych w których w nadpro-
żu występuje elektrozaczep w przypadku braku możliwości 
podkucia „montaż do konstrukcji stalowej” należy dodatko-
wo powiększyć otwór na wysokości o +15 [mm]. 
Pozostałe zależności jak dla wszystkich drzwi ECO.
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Drzwi dwuskrzydłowe z funkcją paniczną
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Rys. 34. Schemat układu napowietrzana drzwi stalowych płaszczowych dwuskrzydłowych 
z funkcją paniczną - przekrój pionowy.

Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych:
1.  Dźwignia paniczna montowana na skrzydle czynnym i biernym po stronie 

przeciwnej do zawiasów (opcjonalnie możliwość zamontowania klamki za-
miast dźwigni). Gałka na szyldzie podłużnym lub okrągłym montowana na 
skrzydle czynnym po stronie zawiasów.

2.   Zamek elektromotoryczny z wkładką montowany na skrzydle czynnym. 
3.  Zestaw zamków elekromotorycznych ryglujących skrzydło bierne.
4.  Zawiasy nierdzewne z regulacją 3D.
5.   Siłownik wypychający skrzydło czynne z opóźnieniem działania wynoszą-

cym 5 sek. montowany po stronie przeciwnej do zawiasów.
6.   Siłownik wypychający skrzydło bierne z opóźnieniem działania wynoszącym 

15 sek. montowany po stronie przeciwnej do zawiasów.
7.   Samozamykacz ramieniowy lub szynowy montowany na skrzydle czynnym 

oraz biernym po stronie zawiasów.
8.   Regulator kolejności zamykania montowany po stronie zawiasów (zintegro-

wany z samozamykaczem lub jako osobny element).

Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych dwu-
skrzydłowych przeznaczony jest do napowietrzania pomiesz-
czeń w systemach oddymiania jak również do codziennej wenty-
lacji pomieszczeń.
Minimalna szerokość skrzydła czynnego 900 [mm], minimalna 
szerokość skrzydła biernego 600 [mm].
Siłowniki zmniejszają na wysokości światło przejścia o 44 [mm].
Układ napowietrzania drzwi stalowych płaszczowych dwu-
skrzydłowych z funkcją paniczną może być wyposażony 
w kompletny system napowietrzania składający się dodatkowo 
z centrali oddymiania wraz z akumulatorami oraz przycisku od-
dymiania. Zestaw nie zawiera czujek pożarowych.
Standardowe wyposażenie układu napowietrzania nie 
uwzględnia wyżej wymienionych elementów. Elementy te możli-
we są do zamówienia jako opcja dodatkowa.
Układ napowietrzania drzwi płaszczowych stalowych nie może 
być stosowany na drogach ewakuacyjnych i do wyjść awaryj-
nych pomimo zastosowanych okuć i zamków zgodnych z normą 
EN 1125 i EN 179.

Zasada działania
Działanie w stanie normalnym:
Od wewnątrz wyjście możliwe przez skrzydło czynne oraz bierne poprzez mecha-
niczne naciśnięcie dźwigni panicznej (opcjonalnie klamki). 
Od zewnątrz wejście możliwe poprzez kontrolę dostępu lub za pomocą klucza.

Działanie w stanie napowietrzania:
Sygnał z centrali oddymiania zostaje przekazany poprzez siłowniki na zamki 
elektromotoryczne, które po otrzymaniu sygnału odryglowują skrzydła.
Siłowniki posiadają opóźnienie czasu otwarcia (5 sek. na skrzydle czynnym, 15 
sek. na skrzydle biernym) po upływie którego następuje kolejno otwarcie skrzydeł.
Po zakończeniu napowietrzania siłowniki wracają do stanu początkowego, a za 
nimi w odpowiedniej kolejności zamykane są oba skrzydła.

Dobicie na samozamykaczach ustawić tak, aby zapewnić od-
powiednie domknięcie skrzydeł.
Używanie uniwersalnego klucza budowlanego jest zabro-
nione ponieważ może on spowodować poważne uszkodze-
nia zamka. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem uni-
wersalnego klucza budowlanego nie podlegają naprawie 
gwarancyjnej.

Centrala 
oddymiania

Sterownik

Kontrola
dostępu

Przycisk 
oddymiania

Skrzydło bierne Skrzydło czynne

Siłownik (15 sek.) Siłownik (5 sek.)

Rys. 35. Schemat podłączenia elementów układu napowietrzana drzwi stalowych 
płaszczowych dwuskrzydłowych z funkcją paniczną
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Doświetla boczne i naświetla górne (1)

Wariant I - doświetle prawe (PD) Wariant II - doświetle lewe (LD)

Rys. 36. Wariant I - doświetle prawe (PD). Rys. 37. Wariant II - doświetle lewe (LD).

Wariant III - doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Rys. 38. Wariant III - doświetle prawe + lewe (PD+LD).

Wariant IV - naświetle górne (GD) Wariant V - doświetle prawe + naświe-
tle górne (PD+GD)

Rys. 39. Wariant IV - naświetle górne (GD). Rys. 40. Wariant V - doświetle prawe + 
naświetle górne (PD+GD).

Wariant VI - doświetle lewe + 
naświetle górne (LD+GD)

Wariant VII - doświetle prawe + lewe + 
naświetle górne (PD+LD+GD)

Rys. 41. Wariant VI - doświetle lewe + naświe-
tle górne (LD+GD).

Rys. 42. Wariant VII - doświetle prawe + lewe 
+ naświetle górne (PD+LD+GD).

Przekroje drzwi ECO z doświetlami i naświetlami

Rys. 43. Drzwi jednoskrzydłowe ECO z doświetlami  
bocznymi i naświetlem górnym.

Rys. 44. Naświetle górne - prze-
krój pionowy.

Rys. 45.  Doświetla boczne - przekrój poziomy.

Rys. 46. Drzwi dwuskrzydłowe ECO z doświetlami  
bocznymi i naświetlem górnym.

Rys. 47. Naświetle górne  
- przekrój pionowy.

Rys. 48. Doświetla boczne - przekrój poziomy.

Sj  - Szerokość w świetle przejścia
So  - szerokość całkowita otworu
Sdl - szerokość doświetla lewego
Sdp - szerokość doświetla prawego

Hj  - Wysokość w świetle przejścia
Ho - wysokość całkowita otworu
Hn - wysokość naświetla

Maksymalne wymiary całkowite otworu w murze drzwi jednoskrzydłowych z do-
świetlami wynoszą 2440 x 2950 [mm] (So x Ho) - w przypadku ościeżnicy 
narożnej i obejmującej. 
W przypadku ościeżnicy wewnętrznej maksymalne wymiary całkowite otworu 
w murze drzwi jednoskrzydłowych z doświetlami wynoszą 2543 x 3006 [mm] 
(So x Ho).
Maksymalne wymiary całkowite otworu w murze drzwi dwuskrzydłowych z do-
świetlami wynoszą 3690 x 2950 [mm] (So x Ho) - w przypadku ościeżnicy 
narożnej i obejmującej. 
W przypadku ościeżnicy wewnętrznej maksymalne wymiary całkowite otworu 
w murze drzwi jednoskrzydłowych z doświetlami wynoszą 3796 x 3006 [mm] 
(So x Ho). 
Wymiary min. i max samych doświetli wg tabeli dopłat.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
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(1) - Widok doświetli bocznych i naświetla górnego od zewnątrz
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Wykonanie typowe

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne - wykonanie typowe

ECO-DSp-1

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem kartonem komórkowym.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne - wykonanie typowe

ECO-DSp-1

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem styropianem.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, jeden bolec przeciwwyważe-

niowy, próg i okapnik, z listwą transportową.

OPCJE DODATKOWE do drzwi typowych
Do drzwi typowych można dobrać następujące opcje dodatkowe
• dodatkowy zamek,
• wkładka kl. C,
• okucie klamka-klamka stal nierdzewna,
• stopka podporowa,
• wizjer,
• listwa automatycznie opadająca,
• samozamykacz.

Drzwi typowe z dodatkowymi opcjami produkowane są pod zamówienia klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.
Drzwi typowe ze skrzydłami pokrytymi blachą w okleinie drewnopodobnej produkowane są pod zamówienia klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne - wykonanie typowe

ECO-DSp-1

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej, 
pokrytej okleiną drewnopodobną zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem styropianem.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: 

- skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb”,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8003.
- skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech”,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8011.
- skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester”,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8001.
- skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny dąb”,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8017.
- skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt”,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do antracytu.

• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, jeden bolec przeciwwyważe-
niowy, próg i okapnik, z listwą transportową.

OPCJE DODATKOWE patrz str. K16

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2015 910 x 2050 540
900 x 2015 1010 x 2050 570

1000 x 2015 1110 x 2050 590

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2015 910 x 2050 575
900 x 2015 1010 x 2050 595

1000 x 2015 1110 x 2050 630

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2015 910 x 2050 810
900 x 2015 1010 x 2050 835

1000 x 2015 1110 x 2050 865
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(1) - W przypadku podziału drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach szerokości światła przejścia po-
wyżej 1600 [mm], gdzie światło przejścia skrzydła czynnego jest mniejsze niż 1000 [mm], 
należy sprawdzić podział drzwi wg następującego wzoru: Sj-SdI. Jeśli otrzymany wynik jest 
większy niż 1100 mm wówczas należy do takich drzwi doliczyć koszt malowania proszkowe-
go, oraz uwzględnić brak możliwości wykonania drzwi w okleinie.

(2) - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się 
światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu 
doboru wymiaru w świetle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. K6, minimalna 
grubość muru = 125 [mm].

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Wykonanie specjalne

OPCJE DODATKOWE patrz str. K16

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - wykonanie specjalne

ECO-DSp-1

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem kartonem komórkowym.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - wykonanie specjalne

ECO-DSp-2

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem kartonem komórkowym.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Wysokość w świetle 
muru Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110 1210 1360

2150 845 875 900 935 1210 1235
2550 900 935 965 1000 1255 1285

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2150 (2206) [mm]

810 (913)(2) 910 (1013)(2) 1010 (1113)(2) 1110 (1213)(2) 1210 (1313)(2) 1360 (1463)(2)

Wewnętrzna(2) 195 195 200 205 210 215
Obejmująca do 150 mm 285 290 295 300 305 315
Obejmująca 151-270 mm 420 430 435 445 455 465
Obejmująca 271-390 mm 565 580 590 600 610 630

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2550 (2606) [mm]

810 (913)(2) 910 (1013)(2) 1010 (1113)(2) 1110 (1213)(2) 1210 (1313)(2) 1360 (1463)(2)

Wewnętrzna(2) 225 225 230 235 240 245
Obejmująca do 150 mm 330 335 340 345 350 360
Obejmująca 151-270 mm 485 495 500 510 520 530
Obejmująca 271-390 mm 655 665 680 690 700 715

Wysokość w świetle 
muru Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do (1)

1340 1540 1740 1940 2140 2340 2540 2640

2150 1940 2000 2045 2110 2170 2600 2670 2695
2550 2050 2120 2175 2250 2320 2745 2835 2865

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2150 (2206) [mm]

1340 (1446)(2) 1540 (1646)(2) 1740 (1846)(2) 1940 (2046)(2) 2140 (2246)(2) 2340 (2446)(2) 2540 (2646)(2) 2640 (2746)(2)

Wewnętrzna(2) 215 220 230 235 245 250 255 260
Obejmująca do 150 mm 315 325 335 345 355 365 375 385
Obejmująca 151-270 mm 465 480 495 510 530 540 555 570
Obejmująca 271-390 mm 625 645 670 690 715 730 750 765

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2550 (2606) [mm]

1340 (1446)(2) 1540 (1646)(2) 1740 (1846)(2) 1940 (2046)(2) 2140 (2246)(2) 2340 (2446)(2) 2540 (2646)(2) 2640 (2746)(2)

Wewnętrzna(2) 245 250 255 265 270 275 285 290
Obejmująca do 150 mm 355 365 380 390 400 410 420 430
Obejmująca 151-270 mm 530 545 560 580 595 605 620 635
Obejmująca 271-390 mm 715 735 755 780 800 815 835 855
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Wykonanie specjalne

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe - wykonanie specjalne

ECO-DSp-1

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem styropianem lub wełną 
mineralną.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, jeden bolec przeciwwyważe-

niowy, próg i okapnik, z listwą transportową.

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe - wykonanie specjalne

ECO-DSp-2

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem styropianem lub wełną 
mineralną.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką z logo WIŚNIOWSKI.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, jeden bolec przeciwwyważe-

niowy, próg i okapnik, z listwą transportową.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.
Drzwi produkowane są pod zamówienia klienta.

 
(1)  - W przypadku podziału drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach szerokości światła przejścia po-

wyżej 1600 [mm], gdzie światło przejścia skrzydła czynnego jest mniejsze niż 1000 [mm], 
należy sprawdzić podział drzwi wg następującego wzoru: Sj-SdI. Jeśli otrzymany wynik jest 
większy niż 1100 mm wówczas należy do takich drzwi doliczyć koszt malowania proszkowe-
go, oraz uwzględnić brak możliwości wykonania drzwi w okleinie.

(2)  - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się 
światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu 
doboru wymiaru w świetle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. K6, minimalna 
grubość muru = 125 [mm]. OPCJE DODATKOWE patrz str. K16

Wysokość w świetle 
muru Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110 1210 1360

2150 985 1025 1065 1110 1400 1445
2550 1055 1105 1155 1205 1470 1530

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2150 (2206) [mm]

810 (913)(2) 910 (1013)(2) 1010 (1113)(2) 1110 (1213)(2) 1210 (1313)(2) 1360 (1463)(2)

Wewnętrzna(2) 195 195 200 205 210 215
Obejmująca do 150 mm 285 290 295 300 305 315
Obejmująca 151-270 mm 420 430 435 445 455 465
Obejmująca 271-390 mm 565 580 590 600 610 630

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2550 (2606) [mm]

810 (913)(2) 910 (1013)(2) 1010 (1113)(2) 1110 (1213)(2) 1210 (1313)(2) 1360 (1463)(2)

Wewnętrzna(2) 225 225 230 235 240 245
Obejmująca do 150 mm 330 335 340 345 350 360
Obejmująca 151-270 mm 485 495 500 510 520 530
Obejmująca 271-390 mm 655 665 680 690 700 715

Wysokość w świetle 
muru Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do (1)

1340 1540 1740 1940 2140 2340 2540 2640

2150 2165 2260 2335 2425 2515 2970 3070 3115
2550 2310 2425 2510 2615 2725 3185 3305 3355

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2150 (2206) [mm]

1340 (1446)(2) 1540 (1646)(2) 1740 (1846)(2) 1940 (2046)(2) 2140 (2246)(2) 2340 (2446)(2) 2540 (2646)(2) 2640 (2746)(2)

Wewnętrzna(2) 215 220 230 235 245 250 255 260
Obejmująca do 150 mm 315 325 335 345 355 365 375 385
Obejmująca 151-270 mm 465 480 495 510 530 540 555 570
Obejmująca 271-390 mm 625 645 670 690 715 730 750 765

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2550 (2606) [mm]

1340 (1446)(2) 1540 (1646)(2) 1740 (1846)(2) 1940 (2046)(2) 2140 (2246)(2) 2340 (2446)(2) 2540 (2646)(2) 2640 (2746)(2)

Wewnętrzna(2) 245 250 255 265 270 275 285 290
Obejmująca do 150 mm 355 365 380 390 400 410 420 430
Obejmująca 151-270 mm 530 545 560 580 595 605 620 635
Obejmująca 271-390 mm 715 735 755 780 800 815 835 855
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Doświetla boczne
Wypełnienie panelem 20 [mm]

Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Wykonanie specjalne

Wysokość całkowita 
w świetle muru Ho w  

[mm] do

Szerokość doświetla Sd w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

2150 1115 1185 1255 1330 1400 1520 1590 1660
2550 1205 1335 1415 1500 1580 1660 1740 1820
2950 1345 1435 1525 1615 1705 1795 1890 1980

Wysokość całkowita 
w świetle muru Ho w  

[mm] do

Szerokość doświetla Sd w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

2150 – – 1325 1415 1500 1640 1730 1815
2550 – – 1500 1605 1705 1805 1905 2010
2950 – – – 1740 1850 1965 2080 2195

Szerokość w świetle 
muru Ho w  [mm] do

Wysokość naświetla Hn w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

810 625 660 695 750 780 835 865 900
910 650 685 725 780 835 870 905 990

1010 675 715 770 830 865 910 945 1035
1110 700 745 820 865 905 945 1040 1080
1210 725 805 850 895 940 985 1075 1120
1360 810 855 905 955 1000 1100 1150 1195

Szerokość w świetle 
muru Ho w  [mm] do

Wysokość naświetla Hn w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

810 720 735 750 780 810 870 905 940
910 740 755 770 805 865 910 950 1040

1010 760 775 805 860 905 950 995 1085
1110 785 795 845 895 945 995 1090 1140
1210 805 850 875 930 980 1035 1135 1185
1360 880 890 935 995 1050 1160 1215 1270

Naświetla górne drzwi jednoskrzydłowych
Wypełnienie panelem 20 [mm]

Wypełnienie szybą zespoloną obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna

Naświetla górne drzwi dwuskrzydłowych
Wypełnienie panelem 20 [mm]

Szerokość w świetle 
muru Ho w  [mm] do

Wysokość naświetla Hn w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

1340 800 850 895 945 990 1090 1135 1185
1540 850 905 955 1010 1110 1165 1220 1270
1740 900 960 1015 1125 1185 1245 1300 1360
1940 880 940 1055 1120 1180 1250 1310 1375
2140 910 1030 1100 1170 1240 1310 1380 1465
2340 1005 1080 1150 1230 1305 1400 1470 1545
2540 1035 1115 1195 1295 1375 1455 1535 1615
2640 1055 1135 1235 1320 1405 1490 1570 1650

Szerokość w świetle 
muru Ho w  [mm] do

Wysokość naświetla Hn w [mm] do

300 400 500 600 700 800 900 1000

1340 875 885 925 985 1040 1145 1200 1255
1540 – 930 990 1055 1165 1230 1295 1355
1740 – 990 1055 1175 1245 1315 1385 1455
1940 – 975 1100 1175 1250 1330 1405 1480
2140 – – 1150 1235 1315 1400 1480 1580
2340 – – 1205 1300 1385 1495 1585 1675
2540 – – 1255 1370 1465 1565 1660 1755
2640 – – – 1400 1500 1600 1700 1795

Wypełnienie szybą zespoloną obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna

Wypełnienie szybą zespoloną obustronnie bezpieczną 33.1 (2B2) bezpieczna //33.1 (2B2) bezpieczna
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opcje dodatkowe

1. Malowanie na inny kolor wg RAL(1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. K5 (1)  + 120 za m2

3. Okleina drewnopodobna „złoty dąb”, „orzech”(2)  + 280 za skrzydło

4. Okleina drewnopodobna „winchester”, „wenge - ciemny dąb” lub „antracyt”(2)  + 450 za skrzydło

5. Okleina drewnopodobna do drzwi wewnętrznych „buk”, „jesion”, „sosna jasna”, „sosna biała” lub „dąb biały”(2)  + 220 za skrzydło

6. Skrzydła z blachy powlekanej w kolorach: RAL 6003, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9010 (3)  + 42 za m2

7. Dodatkowy zamek(4) z rozetą czarną  + 140 za szt.

8. Dodatkowy zamek(4) z rozetą nierdzewną  + 160 za szt.

9. Zamek trzypunktowy  + 700 za szt.

10. Wkładka klasy C  + 120 za szt.

11. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka do drzwi jednoskrzydłowych - brak możliwości zastosowania elektrozaczepów (na zamku głównym)  + 215 za szt.

12. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka do drzwi dwuskrzydłowych(5) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepów (na zamku głównym)  + 1650 za kpl.

13. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka do drzwi jednoskrzydłowych  + 495 za szt.

14. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka do drzwi dwuskrzydłowych(5) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepów (na zamku głównym)  + 1650 za kpl.

15. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka do drzwi jednoskrzydłowych  + 195 za szt.

16. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka do drzwi dwuskrzydłowych(5) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepów (na zamku głównym)  + 1700 za kpl.

17. Dopłata do dźwigni antypanicznej na jedno skrzydło  + 380 za szt.

18. Dopłata do dźwigni antypanicznej na dwa skrzydła  + 820 za kpl.

19. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld podłużny  + 200 za kpl.

20. Okucie klamka-gałka stal nierdzewna szyld podłużny  + 230 za kpl.

21. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 125 za kpl.

22. Okucie klamka-gałka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 150 za kpl.

23. Samozamykacz Assa Abloy DC140 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 180 za szt.

24. 2 x samozamykacz Assa Abloy DC140/DC140 z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 480 za kpl.

25. Samozamykacz DORMA GROOM200 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 200 za szt.

26. 2 x samozamykacz DORMA GROOM200/GROOM200 z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 525 za kpl.

27. Samozamykacz DORMA TS71 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 175 za szt.

28. Samozamykacz GEZE TS2000 V-BC z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 195 za szt.

29. 2 x samozamykacz GEZE TS2000/TS2000 V-BC z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 540 za kpl.

30. Samozamykacz ECO SCHULTE TS11-F z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 175 za szt.

31. Samozamykacz DORMA TS 91z szyną (EN 4) do drzwi jednoskrzydłowych  + 600 za szt.

32. Samozamykacz DORMA TS 93 z szyną (EN 2-5) do drzwi jednoskrzydłowych  + 800 za szt.

33. 2 x samozamykacz DORMA TS 93 z szyną (EN 2-5) do drzwi dwuskrzydłowych + GSR EMF 1 z RKZ  + 3050 za kpl.

34. Samozamykacz ECO SCHULTE TS41 Newton (EN 1-4) z szyną do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

35. Samozamykacz ECO SCHULTE TS61B  z szyną (EN 2-5) do drzwi jednoskrzydłowych  + 595 za szt.

36. 2 x samozamykacz ECO SCHULTE TS61B  z szyną (EN 2-5) do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 1755 za kpl.

37. Samozamykacz ukryty DORMA ITS96 (siła 2-4) do drzwi jednoskrzydłowych  + 825 za szt.

38. Samozamykacz ukryty DORMA ITS96 (siła 3-6) do drzwi jednoskrzydłowych  + 1070 za szt.

39. Zaczep elekromagnetyczny do zamka standard (10-24V AC/DC, praca ciągła przy napięciu 11-13 V DC) drzwi jednoskrzydłowe(6)  + 210 za szt.

40. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny JiS 1411 RFT 12V DC drzwi jednoskrzydłowe(6)  + 155 za szt.

41.
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny EFF 138 (występuje w dwóch wariantach 138.13 12V DC i 138.13 24V DC - należy w zamówieniu podać odpowiedni) drzwi 
jednoskrzydłowe(6)  + 495 za szt.

42. Przepust kablowy do elektrozaczepów w drzwiach dwuskrzydłowych  + 150 za kpl.

43. Zasilacz impulsowy LPH 18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt.

44. Czytnik linii papilarnych jednokanałowy do montażu podtynkowego  + 2360 za szt.

45. Klawiatura jednokanałowa do montażu podtynkowego  + 1924 za szt.

46. Zwora elektromagnetyczna EM3000 AH - montaż po stronie przeciwnej do zawiasów  + 600 za szt.

47. Odbój  + 22 za szt.

48. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

49. Stopka drzwiowa  + 30 za szt.

(1)  -  Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2)  -  Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb”, „antracyt”, dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia = 1000 [mm], ościeżnice malowane 

proszkowo. Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL8011, dla skrzydła “winchester” ościeżnica w kolorze RAL8001, dla skrzydła 
“ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL8017, dla skrzydła “antracyt” ościeżnica malowana w kolorze antracyt struktura. Dla skrzydła wewnętrznego „buk” ościeżnica w kolorze RAL 1011, „jesion” 
ościeżnica w kolorze RAL 1011, „sosna jasna” ościeżnica w kolorze RAL 1011, „sosna biała” ościeżnica w kolorze RAL1013, „dąb biały” ościeżnica w kolorze RAL1013.

(3)  -  Opcja dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia = 1000 [mm].
(4)  -  Dla drzwi o wysokości zamówieniowej z ościeżnicą narożną Ho mniejszej niż 1800 [mm] zamek dodatkowy montowany jest poniżej zamka głównego na wysokości 350 [mm] od dołu ościeżnicy.
(5)  -  W drzwiach wyposażonych w okucie antypaniczne na obu skrzydłach należy doliczyć koszt samozamykacza do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ. 
(6)  -  W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy doliczyć opcję przepustu kablowego.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. 
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO
Opcje dodatkowe

50. Stoper drzwiowy  + 60 za szt.

51. Dodatkowy zawias  + 50 za szt.

52. Kratka wentylacyjna 480 x 80 [mm]  + 60 za szt.

53. Kratka wentylacyjna 425 x 125 [mm] z siatką  + 170 za szt.

54. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe  + 515 za kpl.

55. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe  + 1030 za kpl.

56. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe  + 750 za kpl.

57. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe  + 1500 za kpl.

58. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 0,75 [mm](7)  + 85 za szt.

59. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 0,75 [mm](7)  + 100 za szt.

60. Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 0,75 [mm](7)  + 165 za kpl.

61. Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 0,75 [mm](7)  + 195 za kpl.

62. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 1,25 [mm]  + 290 za szt.

63. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 1,25 [mm]  + 450 za szt.

64. Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 1,25 [mm]  + 560 za kpl.

65. Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 1,25 [mm]  + 900 za kpl.

66. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 1,5 [mm]  + 400 za szt.

67. Skrzydło drzwi jednoskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 1,5 [mm]  + 550 za szt.

68 Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2150 [mm] wykonane z blachy grubości 1,5 [mm]  + 750 za kpl.

69. Skrzydła drzwi dwuskrzydłowych o wysokości do 2550 [mm] wykonane z blachy grubości 1,5 [mm]  + 1000 za kpl.

70. Bolec przeciwwyważeniowy  + 27 za szt.

71 Uszczelka szczotkowa  + 27 za mb

72. Listwa automatycznie opadająca(8)  + 280 za skrzydło

73.
Przeszklenie(9)

szerokość x wysokość [mm]

300x700  + 370 za szt.

450x660  + 370 za szt.

650x950  + 560 za szt.

550x1100  + 575 za szt.

74. Przeszklenie(9) okrągłe Bulaj Ø 400 [mm] wykonanie stal nierdzewna  + 770 za szt.

75. Przeszklenie(9) okrągłe Bulaj Ø 400 [mm] wykonanie w kolorze skrzydła  + 660 za szt.

76. Układ napowietrzania drzwi jednoskrzydłowych(10)  + 5900 za kpl.

77. Układ napowietrzania drzwi dwuskrzydłowych(10)  + 11550 za kpl.

78. Układ napowietrzania drzwi dwuskrzydłowych z dźwignią antypaniczną i zamkiem elektromotorycznym(10)  + 17750 za kpl.

79. Element dodatkowy do układu napowietrzania z zamkiem elektromotorycznym: centrala oddymiania RZN, przycisk oddymiania RT, akumulator 12V  + 3250 za kpl.

80. Kontaktron   + 75 za szt.

81. Wizjer optyczny  + 50 za szt.

82. Blacha z zaczepem regulacyjnym - przygotowanie pod montaż elektrozaczepu(6)  + 55 za szt.

83. Blacha zaczepowa do drzwi jednoskrzydłowych  + 30 za szt.

84. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 200 [mm]  + 160 za kpl.

85. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 300 [mm]  + 205 za kpl.

86. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 900 [mm]  + 405 za kpl.

87. Blacha ochronna obustronna PUSHPAD - wys. 300 [mm]  + 260 za kpl.

88. Wzmocnienie obwodowe skrzydła blachą 3 [mm] (koszt za skrzydło)   + 210 za kpl.

89. Uchwyt P5 stal nierdzewna jednostronny krótki - długość 580 [mm] + klamka nierdzewna rozeta okrągła  + 780 za kpl.

90. Uchwyt P5 stal nierdzewna jednostronny wydłużony - długość 960 [mm] + klamka nierdzewna rozeta okrągła  + 945 za kpl.

91. Uchwyt Q60 40x20 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka nierdzewna rozeta okrągła  + 660 za kpl.

92. Uchwyt P10 Ø 30 stal nierdzewna jednostronny - długość 1200 [mm] + klamka nierdzewna rozeta okrągła  + 515 za kpl.

93. Doświetla boczne i górne drzwi jedno i dwuskrzydłowych Eco wg tabel patrz str. K15

(7)  -  Dotyczy kolorów RAL 7035, RAL 9016, RAL 8014 i RAL 7016. 
(8)  - Minimalna szerokość skrzydła biernego dla zastosowania listwy automatycznie opadającej = 400 [mm].
(9)  -  Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.
(10)  -  Do układu napowietrzania drzwi jednoskrzydłowych należy doliczyć cenę samozamykacza ramieniowego lub szynowego oraz zawiasy z regulacją 3D. Do układu napowietrzania drzwi dwuskrzydło-

wych należy doliczyć cenę dwóch samozamykaczy ramieniowych lub szynowych, zawiasy z regulacją 3D oraz RKZ.
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Opis techniczny

Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi ECO Basic bez odporności ogniowej wykonywane jako 
zewnętrzne lub wewnętrzne, przeznaczone są do stosowania w obiektach bu-
downictwa przemysłowego, w tym spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu 
z żywnością), ogólnego i mieszkaniowego.
Płaszczowe drzwi ECO Basic bez odporności ogniowej to jednoskrzydłowe 
drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się ze skrzydła pełnego lub częściowo 
przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez progu.

Informacje szczegółowe
Drzwi stalowe płaszczowe, jednoskrzydłowe ECO BASIC. 
• Skrzydła drzwi płaszczowych ECO Basic, jedno skrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych wykonane są z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 
0,5 [mm] i powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzy-
dło charakteryzuje się grubą przylgą.

• Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki 
ościeżnic są łączone techniką lutospawania. Skrzydła drzwi są zawieszone 
w ościeżnicy na dwóch zawiasach z regulacją w poziomie umieszczonych 
w przyldze skrzydła.

• Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona jest na obwodzie oścież-
nicy w stojakach i nadprożu oraz w progu doszczelniającym. 

Przekroje

Rys. 49. Drzwi stalowe płaszczowe ECO 
BASIC.

Rys. 50. Przekrój pionowy drzwi stalowych 
płaszczowych zewnętrznych ECO BASIC 
z ościeżnicą narożną.

Rys. 51. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych zewnętrznych ECO BASIC 
z ościeżnicą narożną.

Wypełnienie
W wykonaniu drzwi zewnętrznych (skrzydło w kolorze RAL 7035, RAL 7016, 
RAL 8017, RAL 9016, „złoty dąb”, „orzech”, „winchester”, „wenge - ciemny dąb” 
lub „antracyt”) wypełnieniem jest polistyren ekspandowany „styropian”, drzwi 
wewnętrzne wypełnione są kartonem komórkowym. W wykonaniu niestandardo-
wym drzwi (skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL) wypełnieniem w przy-
padku drzwi zewnętrznych jest wełna mineralna, w przypadku drzwi wewnętrz-
nych jest karton komórkowy.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło 
przejścia minimum 900 x 2000 [mm]. Wymiar światła przejścia skrzydła drzwi 
określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klam-
ki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną od-
powiedzialność.

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych w wykonaniu typowym z ościeżnicą 
narożną lub obejmującą 

Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm] Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]

800 x 2015 860 x 2045

900 x 2015 960 x 2045

1000 x 2015 1060 x 2045

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych w wykonaniu typowym z ościeżnicą 
wewnętrzną 

Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm] Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]

800 x 2015 920 x 2075

900 x 2015 1020 x 2075

1000 x 2015 1120 x 2075

Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych.

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 52. P - prawe (P). Rys. 53. L - lewe (L).

Kolory
Drzwi płaszczowe ECO BASIC TYPOWE w standardzie wykonane są:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 

(popiel) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolo-
rze zbliżonym do RAL 7035 (popiel),

• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 
(biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 9016 (biały),

Drzwi płaszczowe ECO BASIC TYPOWE w wykonaniu specjalnym w standar-
dzie wykonane są (1):
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7016 

(szary antracytowy) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 7016 (szary antracytowy),

• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8017 
(brąz) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 8017 (brąz),

Opcjonalnie mogą zostać wykonane:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 8003 (brąz),

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech” i zabez-
pieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 8011 (brąz).

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester” i za-
bezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 8001.

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny 
dąb” i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 8017.

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt” i zabezpieczo-
nej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do antracytu.

Drzwi wewnętrzne mogą zostać wykonane:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “buk” i zabezpie-

czonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 1011,

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “jesion” i zabezpie-
czonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 1011,

(1)  - Kolory ościeżnic i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo mogą się między sobą różnić odcieniami.
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(1) - Samozamykacz montowany jest TYLKO po stronie przeciwnej do zawiasów. Nie ma możliwości montażu samozamykacza po stronie zawiasowej.

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “sosna jasna” i za-
bezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 1001,

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “sosna biała” i za-
bezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 1013,

• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “dąb biały” i zabez-
pieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 
zbliżonym do RAL 1013.

Inny kolor RAL
Drzwi płaszczowe ECO Basic mogą być malowane na dowolny kolor z palety 
RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym) lub 
kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005, 7024, 7035, 
8011, 9005 Modern Black, 9010 Modern White, 9016 oraz żeliwo i kwarc.

Kolekcja Home Inclusive 
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy | Drzwi | Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN,  
HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, 
HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, 
HI MODERN MA ROON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN 
GRAPHITE (RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007).
Patrz „UWAGA” str.3, pkt 1 w cen niku stolarki aluminiowej i stalowej.

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą należy zerwać po zamontowaniu wy-
robów.

Ościeżnica
Drzwi stalowe płaszczowe ECO Basic wyposażone są w standardzie w ościeżni-
cę narożną. Można również wykonać drzwi z ościeżnicą wewnętrzną lub obej-
mującą.
Poniższe schematy przedstawiają wszystkie trzy typy ościeżnic.

Rys. 54. Ościeżnica narożna - standard.

Rys. 55. Ościeżnica wewnętrzna. Rys. 56. Ościeżnica obejmująca.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru w zależno-
ści od rodzaju ościeżnicy
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 60 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 30 [mm] = wymiar w świetle muru
Ościeżnica wewnętrzna - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 120 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 60 [mm] = wymiar w świetle muru
Dla drzwi zewnętrznych należy doliczyć 15 [mm] na wysokości (próg)
Zakres regulacji ościeżnicy obejmującej -10 [mm] do +15 [mm].

Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy, 
klamkę tworzywową z kluczem budowlanym. Opcjonalnie drzwi można wypo-
sażyć w:
• klamka-klamka stal nierdzewna na rozecie okrągłej z wkładką 26/36,
• samozamykacz (1),
• przeszklenie,
• kratkę wentylacyjną, 
• tuleje wentylacyjne,
• listwę automatycznie opadającą,
• zamek dodatkowy z wkładką.

Klamki
Standardowa klamka wykonana jest z tworzywa sztucznego bez wzmocnienia 
szyldu. Część chwytowa i szyld klamki wykonane są z polipropylenu. Oferowane 
w standardzie klamki dostępne są w kolorze czarnym z logo WIŚNIOWSKI i po-
siadają klucz budowlany. Na życzenie klienta można drzwi wyposażyć w klamki 
z dzielonym, okrągłym szyldem ze stali nierdzewnej. Klamka-klamka ze stali nie-
rdzewnej oferowana jest w komplecie z wkładką 26/36.

Rys. 57. Klamka standard. Rys. 58.  Klamka ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Doszczelnienia progowe
Zewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe ECO Basic wykonane są w wersji z pro-
giem i okapnikiem. Próg montuje się do posadzki, okapnik należy przykręcić nad 
drzwiami do ościeżnicy.
Istnieje możliwość wykonania drzwi ECO Basic z listwą opadającą zamiast pro-
gu. Drzwi ECO Basic w standardzie wykonywane są jako bezprogowe (dołem 
profile ościeżnicy połączone są ceową listwą transportową, którą należy usunąć 
lub zatopić w posadzce podczas montażu).
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Rys. 59. Szczelina dolna 
drzwi bez progu.

Rys. 60. Przekrój przez listwę 
opadającą.

Rys. 61. Przekrój przez próg.

Przeszklenia
W drzwiach stalowych płaszczowych ECO Basic można zastosować przeszkle-
nia ze szkła bezpiecznego zespolonego 33.1//33.1. Standardowe wymiary 
przeszkleń, które można zastosować na jedno skrzydło drzwi:
• Wzór 1 - bulaj fi 320 [mm] z ramką nierdzewną szczotkowaną lub polerowa-

ną standardowo montowany jest na wysokości 1500 [mm] od osi przeszklenia 
do poziomu posadzki.

• Wzór 2 - 3 bulaje fi 240 [mm] z ramką nierdzewną szczotkowaną lub polero-
waną - środkowy bulaj montowany na wysokości 1135[mm] od osi przeszkle-
nia do poziomu posadzki, pozostałe w rozstawie 500 [mm].

• Wzór 3 - aplikacja ze stali nierdzewnej szczotkowanej i dwie szyby - górne 
przeszklenie montowane 490 [mm] od osi do górnej krawędzi skrzydła, dolne 
w rozstawie 665 [mm].
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Rys. 62. Przeszklenie  
- wzór 1.

Rys. 63. Przeszklenie  
- wzór 2.

Rys. 64. Przeszklenie  
- wzór 3.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Opis techniczny
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Wymagania montażowe

8.5±1 11±1

Rys. 65. Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.
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Rys. 66. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

11.5±1 11.5±1Sj = So - 120

Rys. 67. Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą wewnętrzną - przekrój poziomy.
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Rys. 68. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą wewnętrzną - przekrój pionowy.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Opis techniczny

8.3±1 8.3±1

So

Sj = So - 60

Rys. 69. Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą obejmującą - przekrój poziomy.
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Rys. 70. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą obejmującą - przekrój pionowy.
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(1)  -  Drzwi w kolorze RAL 8017 i RAL 7016, cena drzwi z tabeli - wykonanie typowe - produkcja 
pod zamówienie klienta. OPCJE DODATKOWE patrz str. K24

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne - wykonanie typowe

ECO BASIC

• Konstrukcja: ościeżnica malowana proszkowo narożna z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną z wypełnieniem kartonem komórkowym.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIOWSKI i kluczem budowlanym.
• Malowanie: kolor 7016(1), RAL 7035, RAL 8017(1), RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją w poziomie, bez progu i okapnika, z listwą transportową.

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne - wykonanie typowe

ECO BASIC

• Konstrukcja: ościeżnica malowana proszkowo narożna z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną z wypełnieniem styropianem.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIOWSKI i kluczem budowlanym
• Malowanie: kolor 7016(1), RAL 7035, RAL 8017(1), RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją w poziomie, z progiem i okapnikiem, z listwą transportową.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.
Drzwi typowe ze skrzydłami pokrytymi blachą w okleinie drewnopodobnej produkowane są pod zamówienia klienta.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Wykonanie typowe

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2015 860 x 2045 445
900 x 2015 960 x 2045 450

1000 x 2015 1060 x 2045 455
Próg i okapnik 35

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2000 860 x 2045 480
900 x 2000 960 x 2045 485

1000 x 2000 1060 x 2045 490
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(1) - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się 
światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu 
doboru wymiaru w świetle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. K19, minimalna 
grubość muru = 80 [mm].

(2) - Zakres regulacji ościeżnicy obejmującej -10 [mm] do +15 [mm].
OPCJE DODATKOWE patrz str. K24

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne - wykonanie specjalne

ECO BASIC

• Konstrukcja: ościeżnica malowana proszkowo narożna z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną z wypełnieniem kartonem komórkowym.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIOWSKI i kluczem budowlanym.
• Malowanie: kolor 7016, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją w poziomie, bez progu i okapnika, z listwą transportową.

Drzwi specjalne produkowane są pod zamówienia klienta.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Wykonanie specjalne

Ościeżnica(1) \ wymiar 620 720 820 920 1020 1120

Wewnętrzna 122 124 125 130 130 130

Ościeżnica(1) \ wymiar 620 720 820 920 1020 1120

Wewnętrzna 129 130 132 136 136 137

Ościeżnica(2) \ wymiar 560 660 760 860 960 1060

Obejmująca do 80-90 [mm] 129 131 134 139 140 142
Obejmująca 91-110 [mm] 138 141 143 149 151 153
Obejmująca 111-140 [mm] 152 155 158 163 166 168
Obejmująca 141-180 [mm] 170 174 177 183 186 189
Obejmująca 181-240 [mm] 198 202 206 213 216 219
Obejmująca 241-300 [mm] 226 231 235 242 246 250

Ościeżnica(2) \ wymiar 560 660 760 860 960 1060

Obejmująca do 80-90 [mm] 139 141 144 149 151 152
Obejmująca 91-110 [mm] 149 151 154 159 161 163
Obejmująca 111-140 [mm] 164 167 170 175 178 180
Obejmująca 141-180 [mm] 184 187 191 197 199 202
Obejmująca 181-240 [mm] 214 218 222 229 232 235
Obejmująca 241-300 [mm] 244 249 254 261 265 269

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2045 (2075) [mm]

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2245 (2275) [mm]

Wysokość w świetle muru  
Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do

560 660 760 860 960 1060

2045 535 538 541 544 554 558
2245 563 566 569 572 583 587
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(1) - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się 
światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu 
doboru wymiaru w świetle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. K19, minimalna 
grubość muru = 80 [mm].

(2) - Zakres regulacji ościeżnicy obejmującej -10 [mm] do +15 [mm].
OPCJE DODATKOWE patrz str. K24

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne - wykonanie specjalne

ECO BASIC

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokryte powłoką poliestrową i folią protekcyjną z wypełnieniem styropianem.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIOWSKI i kluczem budowlanym.
• Malowanie: kolor 7016, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją w poziomie, z progiem i okapnikiem, z listwą transportową.

Drzwi specjalne produkowane są pod zamówienia klienta.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Wykonanie specjalne

Wysokość w świetle muru  
Ho [mm] do

Szerokość w świetle muru So w [mm] do

560 660 760 860 960 1060

2045 560 563 566 569 581 588
2245 587 591 594 597 610 617

Ościeżnica(1) \ wymiar 620 720 820 920 1020 1120

Wewnętrzna 122 124 125 130 130 130

Ościeżnica(1) \ wymiar 620 720 820 920 1020 1120

Wewnętrzna 129 130 132 136 136 137

Ościeżnica(2) \ wymiar 560 660 760 860 960 1060

Obejmująca do 80-90 [mm] 129 131 134 139 140 142
Obejmująca 91-110 [mm] 138 141 143 149 151 153
Obejmująca 111-140 [mm] 152 155 158 163 166 168
Obejmująca 141-180 [mm] 170 174 177 183 186 189
Obejmująca 181-240 [mm] 198 202 206 213 216 219
Obejmująca 241-300 [mm] 226 231 235 242 246 250

Ościeżnica(2) \ wymiar 560 660 760 860 960 1060

Obejmująca do 80-90 [mm] 139 141 144 149 151 152
Obejmująca 91-110 [mm] 149 151 154 159 161 163
Obejmująca 111-140 [mm] 164 167 170 175 178 180
Obejmująca 141-180 [mm] 184 187 191 197 199 202
Obejmująca 181-240 [mm] 214 218 222 229 232 235
Obejmująca 241-300 [mm] 244 249 254 261 265 269

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2045 (2075) [mm]

Ościeżnice nietypowe do wysokości 2245 (2275) [mm]
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(1)  - Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2) - Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb”, „antracyt”, “buk”, “jesion”, „sosna jasna”, „sosna biała” lub „dąb biały” dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. sze-

rokości światła przejścia = 1000 [mm], ościeżnice malowane proszkowo. Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL 8011, dla skrzydła 
“winchester” ościeżnica w kolorze RAL 8001, dla skrzydła “ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8017, dla skrzydła “antracyt” ościeżnica malowana w kolorze antracyt struktura. Dla skrzydła 
wewnętrznego “buk” ościeżnica w kolorze RAL 1011, “jesion” ościeżnica w kolorze RAL 1011, “sosna jasna” ościeżnica w kolorze RAL 1011, “sosna biała” ościeżnica w kolorze RAL 1013, “dąb biały” 
ościeżnica w kolorze RAL 1013.

(3) - Zastosowanie tulejek nie spełnia wymagań Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 dotyczących wentylacji łazienek.
(4) - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC
Opcje dodatkowe

1. Malowanie na inny kolor wg RAL (1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. K19 (1)  + 120 za m2

3. Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”(2)  + 280 za skrzydło

4. Okleina drewnopodobna „winchester”, „wenge - ciemny dąb” lub „antracyt”(2)  + 450 za skrzydło

5. Okleina drewnopodobna do drzwi wewnętrznych “buk”, “jesion”, „sosna jasna”, „sosna biała” lub „dąb biały”(2)  + 220 za skrzydło

6. Wkładka bębenkowa  + 25 za szt.

7. Zamek dodatkowy z wkładką   + 120 za kpl.

8. Zamek rolkowy z wkładką + blacha zaczepowa  + 150 za kpl.

9. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 65 za kpl.

10. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony z wkładką WC  + 165 za kpl.

11. Samozamykacz ECO SCHULTE TS41 Newton (EN 1-4) z szyną do drzwi jednoskrzydłowych montowany od strony przeciwnej do zawiasów  + 300 za szt.

12. Kratka wentylacyjna 480 x 80 [mm]  + 70 za szt.

13. Tuleje wentylacyjne 5 szt.(3)  + 110 za kpl.

14. Listwa automatycznie opadająca  + 155 za szt.

15. Odbój  + 22 za szt.

16. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

17. Stopka drzwiowa  + 30 za szt.

18. Stoper drzwiowy  + 60 za szt.

19. Blacha zaczepowa  + 50 za szt.

20. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 200 [mm]  + 140 za szt.

21. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 300 [mm]  + 190 za kpl.

22. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 900 [mm]  + 450 za kpl.

23. Dwa zawiasy trzyskrzydełkowe 2D - nikiel  + 55 za kpl.

24. Trzy zawiasy trzyskrzydełkowe 2D - nikiel  + 90 za kpl.

25. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana jednostronny + klamka nierdzewna na szyldzie okrągłym  + 300 za kpl.

26. Uchwyt rurowy M2 stal nierdzewna szlifowana obustronny  + 315 za kpl.

27. Przeszklenie - wzór 1(4) okrągłe bulaj Ø 320 [mm] szczotkowany lub polerowany  + 540 za kpl.

28. Przeszklenie - wzór 2(4) 3 okrągłe bulaje Ø 240 [mm] szczotkowany lub polerowany  + 1300 za kpl.

29. Przeszklenie - wzór 3 - aplikacja ze stali nierdzewnej i dwie szyby wg Rys. 64  + 555 za kpl.
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Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi ECO Basic UNI bez odporności ogniowej wykonywane jako 
ocieplane, przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa przemy-
słowego, w tym spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), ogól-
nego i mieszkaniowego.
Płaszczowe drzwi ECO Basic UNI bez odporności ogniowej to jednoskrzydłowe 
drzwi rozwierane, z czterostronną przylgą . Składają się ze skrzydła pełnego i ze 
stalowej ościeżnicy skęcanej z progiem lub bez progu.
Drzwi można montować jako lewe lub prawe.

Informacje szczegółowe
Drzwi stalowe płaszczowe, jednoskrzydłowe ECO BASIC UNI. 
• Skrzydła drzwi płaszczowych ECO Basic UNI, jedno skrzydłowych, pełnych 

wykonane są z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] i po-
wlekanej powłoką poliestrową zabezpieczonej folią protekcyjną. Skrzydła 
drzwi ECO Basic UNI charakteryzuje się cienką czterostronną przylgą i mogą 
być montowane jako lewe lub prawe.

• Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 [mm] i powlekanej powłoką polie-
strową zabezpieczone folią protekcyjną w takim samy kolorze jak skrzydło 
drzwi. Ościeżnica jest przygotowana do samodzielnego skręcenia. Skrzydła 
drzwi są zawieszone w ościeżnicy na dwóch zawiasach trzyskrzydełkowych. 
Ościeżnica jest pakowana w oddzielnej paczce i jest przygotowana do samo-
dzielnego skręcenia.

• Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona jest na obwodzie oścież-
nicy w stojakach i nadprożu oraz w progu doszczelniającym. Uszczelkę nale-
ży przykleić po skręceniu ościeżnicy na budowie.

Przekroje

Rys. 71. Drzwi stalowe płaszczowe ECO 
BASIC UNI.

Rys. 72. Przekrój pionowy drzwi stalowych 
płaszczowych ECO BASIC UNI.

Rys. 73. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych ECO BASIC UNI.

Wypełnienie
Wypełnieniem skrzydeł drzwi ECO Basic Uni jest polistyren ekspandowany „sty-
ropian”.

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostęp-
nych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia 
minimum 900 x 2000 [mm]. Wymiar światła przejścia skrzydła drzwi określono 
przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie 
spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpowiedzialność.

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych w wykonaniu typowym 

Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm] Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]

800 x 2000 860 x 2070

900 x 2000 960 x 2070

1000 x 2000 1060 x 2070

Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych.

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 74. P - prawe (P). Rys. 75. L - lewe (L).

Kolory
Drzwi płaszczowe ECO BASIC UNI TYPOWE w standardzie wykonane są(1):
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 

(popiel) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 
(popiel),

• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 
(biały) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 
(biały),

• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8017 
(brąz) i zabezpieczonej folią protekcyjną,
- ościeżnica - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8017 
(brąz),

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamon-
towaniu wyrobów.

Ościeżnica i próg
Drzwi stalowe płaszczowe ECO Basic UNI wyposażone są w standardzie 
w ościeżnicę narożną wykonaną z blachy grubości 1,25 [mm]. 
Poniższe schematy przedstawiają wymiary ościeżnicy i progu .

Rys. 76. Ościeżnica narożna - standard. Rys. 77. Próg ościeżnicy.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru
Ościeżnica narożna - drzwi jednoskrzydłowe bez progu
Szerokość: wymiar światła przejścia + 60 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 30 [mm] = wymiar w świetle muru
Dla drzwi z progiem należy doliczyć 40 [mm] na wysokości.

Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy uni-
wersalny i klamkę tworzywową z kluczem budowlanym.

Klamki
Standardowa klamka wykonana jest z tworzywa sztucznego bez wzmocnienia 
szyldu. Część chwytowa i szyld klamki wykonane są z polipropylenu. Oferowane 
w standardzie klamki dostępne są w kolorze czarnym i posiadają klucz budow-
lany. 

Rys. 78. Klamka standard.

(1) - Kolory ościeżnic i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej mogą się między sobą różnić odcieniami.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC UNI
Opis techniczny
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Wymagania montażowe

Rys. 79. Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

Rys. 80. Montaż drzwi jednoskrzydłowych 
z progiem - przekrój pionowy.

Rys. 81. Montaż drzwi jednoskrzydłowych 
bez progu - przekrój pionowy.

Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC UNI
Opis techniczny

Rys. 82. Montaż drzwi jednoskrzydłowych za pomocą blach stalowych.
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Drzwi stalowe płaszczowe ECO BASIC UNI
Wykonanie typowe

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] Cena

800 x 2000 860 x 2070 520
900 x 2000 960 x 2070 530

1000 x 2000 1060 x 2070 540

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne - wykonanie typowe

ECO BASIC UNI 

• Konstrukcja: ościeżnica narożna z uszczelką do samodzielnego skręcenia, skrzydło pokryte blachą ocynkowaną 
z powłoką poliestrową i folią protekcyjną z wypełnieniem styropianem.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z klamką z logo WIŚNIOWSKI i kluczem budowlanym.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8017.
• Wyposażenie: dwa zawiasy trzyskrzydełkowe, z progiem.
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Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe AW DSEI30 i AW DSEI60 przeznaczone 
są do wykonywania zamknięć otworów w ścianach, od których wymagana jest 
klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:
• z cegły pełnej lub bloczków betonowych o grubości nie mniejszej niż 120 [mm],
• z cegły otworowej lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 175 [mm],
• betonowych lub żelbetonowych o grubości nie mniejszej niż 100 [mm],
• z płyt gipsowo-kartonowych F lub DF o klasie odporności nie mniejszej niż 

EI30 w przypadku drzwi AW DSEI30 i nie mniejszej niż EI60 w przypadku 
drzwi AW DSEI60.

Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe AW DSEI30 i AW DSEI60 to jedno lub 
dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się ze skrzydła pełnego 
lub częściowo przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z progiem lub bez progu.

Informacje szczegółowe
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe, jedno- lub dwuskrzydłowe AW DSEI30 
i AW DSEI60. 
•  Skrzydła drzwi płaszczowych przeciwpożarowych AW DS EI30 i AW DS 

EI60, jedno lub dwuskrzydłowych, pełnych lub przeszklonych wykonane są 
z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 - 0,75 [mm] i powleka-
nej powłoką poliestrową, malowane proszkowo lub w okleinach drewnopo-
dobnych. Skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za 
pomocą rygla automatycznego. 

•  Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy o grubości 1,5 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są lu-
tospawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na co najmniej dwóch 
zawiasach z regulacją pionową, w tym jeden ze sprężyną naciągową. 

•  Uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM osadzona jest na 
obwodzie ościeżnicy, wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy. Dodatkowo 
umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 [mm].

Odporność ogniowa
Odporność ogniowa w klasie EI30 i EI60 oznacza szczelność ogniową (zapo-
bieganie przedostawania się płomieni) i izolacyjność ogniową (ograniczenie 
przepływu energii cieplnej) przez odpowiednio 30 i 60 minut.

Dymoszczelność
Dymoszczelność to zdolność elementu  do ograniczenia lub eliminacji przemiesz-
czania się spalin (gazów) lub dymu z jednej strony elementu na drugą.
Drzwi stalowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60, spełniają kryteria określone w nor-
mie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy dymoszczelności Sa i Sm. 

Wypełnienie
Wypełnienie dla klasy odporności EI30 i EI60 stanowi wełna mineralna o odpo-
wiedniej gęstości.

Przekroje

1  - uszczelka przylgowa

2  - uszczelka pęczniejąca

3  - wełna mineralna

4  - poziom posadzki

1

2

3

4

Rys. 1. Drzwi stalowe płaszczowe jednoskrzydłowe przeciw-
pożarowe.

Rys. 2. Przekrój pionowy 
drzwi stalowych płaszczo-
wych przeciwpożarowych 
z ościeżnicą narożną.

Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych przeciwpożarowych z ościeżnicą narożną.

1  - uszczelka przylgowa

2  - uszczelka pęczniejąca

3  - wełna mineralna

4  - poziom posadzki

5  - ościeżnica narożna

6  - zawias drzwiowy

1

2

3

4

Rys. 4. Drzwi stalowe 
dwuskrzydłowe płaszczowe 
przeciwpożarowe.

Rys. 5. Przekrój pionowy 
drzwi stalowych dwuskrzy-
dłowych płaszczowych prze-
ciwpożarowych z ościeżnicą 
narożną.

1

2

3

5

6

Rys. 6. Przekrój poziomy drzwi stalowych dwuskrzydłowych płaszczowych przeciwpożarowych 
z ościeżnicą narożną.

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki przeciwpożarowej wprowadzono odpowiednie ozna-
czenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:
 - “D“ -  drzwi, 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“ -  drzwi jednoskrzydłowe, 
 - “2“ -  drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “S“ -  stalowe płaszczowe, 
• czwarty symbol skrótu oznacza odporność ogniową: 
 - “EI30“ -  odporność ogniowa 30 minut, 
 - “EI60“ -  odporność ogniowa 60 minut.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi i okien:
D1SEI30 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI30 (EI30),
D1SEI60 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI60 (EI60),
D2SEI30 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI30 (EI30),
D2SEI60 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI60 (EI60).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum 900 
[mm] szerokości i 2000 [mm] wysokości. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych 
wymóg ten dotyczy skrzydła czynnego. Wymiar światła przejścia określa się 
przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia okuć budowla-
nych jak klamka, dźwignia itp).
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpo-
wiedzialność.

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

szerokość w świetle przejścia 
500 ÷ 1000 [mm]

wysokość w świetle przejścia 
1615 ÷ 2200 [mm]

Wymiary drzwi dwuskrzydłowych

szerokość w świetle przejścia 
1000 ÷ 2000 [mm]

wysokość w świetle przejścia 
1615 ÷ 2200 [mm] 

Podane wymiary maksymalne należy rozumieć jako wymiary w świetle przejścia, 
wymiarem zamówieniowym jest wymiar w świetle muru. Sposób doboru wymiaru 
w świetle muru - patrz str. L5.
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Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych.
Dla drzwi dwuskrzydłowych zasada określenia kierunku otwierania jest taka 
sama jak drzwi jednoskrzydłowych, z tym że kierunek otwierania określa się dla 
skrzydła czynnego (tego, które otwiera się jako pierwsze spośród pary skrzydeł 
drzwiowych).

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 7. P - prawe (P). Rys. 8. L - lewe (L).

Ościeżnica
Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wyposażone są w standardzie 
w ościeżnicę narożną. Można również wykonać drzwi z ościeżnicą wewnętrzną 
lub obejmującą.
Poniższe schematy przedstawiają wszystkie trzy typy ościeżnic.

Rys. 9. Ościeżnica narożna - standard. Rys. 10. Ościeżnica wewnętrzna.

Rys. 11. Ościeżnica obejmująca.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru w zależno-
ści od rodzaju ościeżnicy
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 110 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 140 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica wewnętrzna - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 213 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica wewnętrzna - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 246 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru

Dla drzwi zewnętrznych należy doliczyć 15 [mm] na wysokości (próg)

Wymiarowanie
Wymiar zamówieniowy (wymiar w świetle muru) drzwi stalowych płaszczowych 
przeciwpożarowych uwzględnia:
• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą:

- 9 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 5.5 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. wewnętrzną
- 13.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 15 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą 
- 7.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 5.5 mm luzu montażowego na wysokości 

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. wewnętrzną
- 12 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 15 mm luzu montażowego na wysokości 

Podany wyżej wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłony 
języka zamka, bolców przeciwwyważeniowych i przetłoczeń pod kotwy mon-
tażowe, kieszeni zawiasów z regulacją 3D opcjonalnie, oraz osłony pod elek-
trozaczepy w przypadku drzwi jednoskrzydłowych - pod które należy wykonać 
punktowe wykucia w murze.
W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż w konstrukcji 
stalowej obudowanej płytami GK-F) należy powiększyć otwór montażowy o:
• 30 [mm] na szerokości oraz 0 [mm] na wysokości drzwi jednoskrzydłowych
• 30 [mm] na szerokości oraz 20 [mm] na wysokości drzwi dwuskrzydłowych
Podane zależności nie uwzględniają opcji:
• osłon pod elektrozaczepy w przypadku drzwi jednoskrzydłowych oraz 
• kieszeni zawiasów z regulacją 3D w przypadku drzwi jedno i dwuskrzydłowych
W takim przypadku należy powiększyć dodatkowo otwór montażowy o:
• 15 [mm] na szerokości dla drzwi 1-sk z elektrozaczepem, oraz jedno i dwu-

skrzydłowych z zawiasami z regulacją 3D.
Ościeżnice obejmujące uwzględniają możliwość poszerzenia wymiaru grubości 
muru + 20 [mm].

Kolory
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe typowe wykonane są:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7035.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 9016.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 8014 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8014.

Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe specjalne wykonane są (1):
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica  - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7035.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 9016 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica  - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 9016.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej powłoką poliestrową w kolorze RAL 7016 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica  - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7016.
Opcjonalnie mogą zostać wykonane:
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8003.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech” i zabez-

pieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8011.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester” i za-

bezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8001.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny 

dąb” i zabezpieczonej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 8017.
• - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt” i zabezpieczo-

nej folią protekcyjną,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do antracytu.

(1) - Kolory ościeżnic i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo mogą się między sobą różnić odcieniami.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
Opis techniczny
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Inny kolor RAL
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe mogą być malowane na dowolny kolor 
z palety RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicz-
nym) lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005, 
7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 9010 Modern White, 9016 oraz że-
liwo i kwarc. 
W przypadku malowania skrzydeł na kolory wg. RAL skrzydła nie się zabezpie-
czone folią.

Kolekcja Home Inclusive 
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy | Drzwi | Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN,  
HI COMFORT GREY (RAL 9006), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, 
HI TRUE BLUE, HI MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, 
HI MODERN MA ROON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN 
GRAPHITE (RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007).
Patrz „UWAGA” str.3, pkt 1 w cen niku stolarki aluminiowej i stalowej.

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamon-
towaniu wyrobów.

Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy 
z wkładką z trzema kluczami, dwa bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczają-
ce przed zdjęciem skrzydła lub wyważeniem drzwi oraz klamkę z polipropylenu 
z rdzeniem stalowym i logo WIŚNIOWSKI. Drzwi wyposażone są w dwa zawia-
sy na skrzydło w tym jeden samozamykający.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• wkładki klasy C w miejsce zwykłych,
• dodatkowy zamek,
• zaczep elekromagnetyczny,
• samozamykacz (1),
• przeszklenie,
• okucie antypaniczne,
• odbój,
• listwę automatycznie opadającą,
• inne wg. informacji zawartych w opcjach dodatkowych.

Klamki
Standardowa klamka wykonana jest z polipropylenu z rdzeniem stalowym i logo 
WIŚNIOWSKI. Oferowane w standardzie klamki dostępne są w kolorze czar-
nym lub białym. Na życzenie klienta można drzwi wyposażyć w klamki ze stali 
nierdzewnej. Istnieje możliwość zastosowania gałko-klamek oraz dźwigni anty-
panicznych.

Rys. 12. Klamka dla drzwi płaszczowych 
ppoż.

Rys. 13. Klamka ze stali nierdzewnej.

Rys. 14.  Klamka ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Rys. 15. Uchwyt ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Przeszklenia
W drzwiach stalowych płaszczowych przeciwpożarowych można zastosować 
przeszklenia ze szkła przeciwpożarowego, odpowiedniego do klasy drzwi.
Standardowe wymiary przeszkleń, które można zastosować na jedno skrzydło 
drzwi:
•  450 x 660 [mm],
•  300 x 700 [mm],
•  Ø 400 [mm].

Niestandardowe wymiary przeszkleń.
Aby zastosować niestandardowe wymiary przeszkleń należy kierować się na-
stępującymi zasadami: odległość od bocznych i górnej krawędzi skrzydła do 
krawędzi przeszklenia nie może być mniejsza niż 200 [mm]. Maksymalne wy-
miary przeszkleń wynoszą (szerokość x wysokość) 600 x 700 [mm]. Dla drzwi 
dwuskrzydłowych wymiary przeszkleń określa się dla każdego skrzydła osobno.
Przeszklenie okrągłe w standardzie montowane jest na wysokości 1605 [mm] 
licząc od poziomu posadzki do osi przeszklenia.
Przeszklenie 300x700 standardowo montowane jest na wysokości 205 [mm] 
od górnej krawędzi skrzydła, do zewnętrznej krawędzi ramki przeszklenia (od 
strony zawiasowej).
Przeszklenie 450x660 standardowo montowane jest na wysokości 255 [mm] 
od górnej krawędzi skrzydła, do zewnętrznej krawędzi ramki przeszklenia (od 
strony zawiasowej).
W przypadku drzwi z szybą ppoż zamontowanych od strony nasłonecznionej 
istnieje ryzyko zmatowienia szyby.
Wizjer standardowo montowany jest na wysokości 1560 [mm] licząc od pozio-
mu posadzki do osi wizjera.

Rys. 16. Sposób doboru przeszklenia.

Doszczelnienia progowe
Zewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wykonane są w wersji 
z progiem i okapnikiem. Próg przykręca się do posadzki, okapnik należy przykrę-
cić nad drzwiami do ościeżnicy.
Istnieje możliwość wykonania drzwi przeciwpożarowych z listwą opadającą 
zamiast progu (drzwi dymoszczelne). Drzwi wewnętrzne w standardzie wykony-
wane są jako bezprogowe (dołem profile ościeżnicy połączone są ceową listwą 
transportową, którą należy usunąć lub zatopić w posadzce podczas montażu).

1

2

3

Rys. 17. Szczelina dolna 
drzwi bez progu.

Rys. 18. Przekrój przez listwę 
opadającą.

Rys. 19. Przekrój przez próg.

1  - poziom posadzki 2  - listwa opadajaca 3  - próg

Wyposażenie i dostawa
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu (otwory w ościeżnicy do 
montażu bezpośredniego. Dyble montażowe klient dobiera sam w zależności 
od rodzaju muru.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
Opis techniczny

(1) - Samozamykacz montowany jest standardowo TYLKO po stronie zawiasowej drzwi. Dla samozamykaczy montowanych od strony zawiasowej (zewnętrznej) istnieje ryzyko demontażu samozamykacza 
przez osoby niepowołane (trzecie).
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Wymagania montażowe
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Rys. 20. Montaż ościeżnicy narożnej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.
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Rys. 21. Montaż ościeżnicy obejmującej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.

13,5

Rys. 22. Montaż ościeżnicy wewnętrznej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.

Rys. 23. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

Rys. 24. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

Rys. 25. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.
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Rys. 26. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

1

2
1  - płyty GK-F - dwie warstwy

2  - Konstrukcja stalowa

Rys. 27. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój poziomy.

1
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1  - płyty GK-F - dwie warstwy

2  - Konstrukcja stalowa

Rys. 28. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - 
przekrój pionowy.

1

1  - płyty GK-F - dwie warstwy

Rys. 29. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój 
poziomy.
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1  - płyty GK-F - dwie warstwy

2  - konstrukcja stalowa

Rys. 30. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój 
pionowy.

Sposób montażu drzwi z ościeżnicą obejmującą jest identyczny jak w przypadku 
ościeżnicy narożnej. Przy montażu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną puszki nie 
wchodzą w światło otworu.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
Opis techniczny
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Drzwi jednoskrzydłowe
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Rys. 31. Montaż na ościeżnicy narożnej - przekrój poziomy.

So - szerokość otworu, 
Sj - szerokość światła przejścia, Sj = So - 110 [mm].
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 35 [mm] w przypadku drzwi bez 

progu.
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła pod kątem 90o 

Emin = Sj + 140 [mm].

Rys. 32. Montaż na ościeżnicy narożnej - przekrój pionowy.

Drzwi dwuskrzydłowe
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Rys. 33. Montaż na ościeżnicy narożnej drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.

So - szerokość otworu,
Sd I - szerokość światła przejścia dla skrzydła czynnego,
Sj - szerokość światła przejścia dla obu skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych 

Sj = So - 140 [mm], 
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 35 [mm], w przypadku drzwi bez progu
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła czynnego pod 

kątem 90o, Emin = Sj + 140 [mm].

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
Opis techniczny

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość światła 
przejścia skrzydła czynnego wynosi minimum 500 [mm] 
i maksimum 1000 [mm].

Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wy-
maganiach (budynki użyteczności publicznej) producent za-
leca stosowanie samozamykacza. W celu ochrony skrzydła 
drzwi przed uszkodzeniem wskutek uderzenia o szpaletę 
Producent zaleca stosowanie odbojnika.
Sposób montażu odbojnika wg Rys. 33.
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Normy dotyczące drzwi wyposażonych w okucia 
ewakuacyjne wg EN 1125(1)

Drzwi antypaniczne z dźwignią poziomą

Drzwi antypaniczne wg normy EN 1125 mają swoje zastosowanie wtedy, gdy 
podczas ewakuacji NALEŻY liczyć się z ryzykiem wybuchu paniki.
Osoby znajdujące się wewnątrz budynku NIE są zaznajomione z wyjściami ani 
ze sposobami uruchomienia drzwi. (np.: budynki użyteczności publicznej, sklepy, 
miejsca, w których odbywają się imprezy z udziałem publiczności, itp.) 

Wymogi dotyczące wyjść ewakuacyjnych wg normy EN 1125
• pewna ucieczka w sytuacji panicznej, przy nieznacznym wysiłku, w ciemności 

lub dymie, poprzez naciśnięcie ręką lub ciężarem ciała na poziomą dźwignię, 
przy czym na drzwi może być wywierany nacisk,

• dopuszczone są poziome dźwignie lub pochwyty naciskowe długie na sze-
rokość drzwi,

• max. siła zwolnienia zaryglowania drzwi, na których nie wywierany jest nacisk 
poprzez poziomą sztangę = 80N (8kg).

• max. siła zwolnienia zaryglowania drzwi, na których wywierany jest nacisk 
1000N (100kg) poprzez poziomą sztangę = 220N (22kg).

 

 

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe
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Normy dotyczące drzwi wyposażonych w okucia 
awaryjne wg EN 179(2)

Drzwi awaryjne z klamką

Drzwi awaryjne wg normy EN 179 mają swoje zastosowanie wtedy, gdy pod-
czas ewakuacji NIE ZACHODZI ryzyko wybuchu paniki.

Osoby znajdujące się wewnątrz budynku są zaznajomione zarówno z wyjścia-
mi, jak i sposobami uruchomienia drzwi. (np.: biura, warsztaty, itp.)

Wymogi dotyczące wyjść awaryjnych wg normy EN 179
• pewne i skuteczne wydostanie się przez drzwi, które uruchamiane są za po-

mocą jednego tylko naciśnięcia, a tym samym w prosty sposób pozwalają 
zwolnić zamknięcie,

• dopuszczone są klamki,
• max. siła z jaką należy zadziałać na klamkę, aby zwolnić zaryglowanie = 

70N (7kg).

(1) - Przy zastosowaniu opcji dodatkowych z okuciami antypanicznymi drzwi spełniają wymagania normy EN 1125. Możliwość zastosowania na drogach ewakuacyjnych. W przypadku drzwi dwuskrzydło-
wych minimalna szerokość światła skrzydła biernego wynosi 545 [mm].

(2) - Przy zastosowaniu opcji dodatkowych z okuciami antypanicznymi drzwi spełniają wymagania normy EN 179. Możliwość zastosowania jako wyjścia awaryjne.
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Okucie antypaniczne z dźwignią poziomą 

Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „B”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• brak możliwości otwarcia drzwi klamką od zewnątrz w ustawieniu podstawo-

wym i zaryglowanym (również po otwarciu panicznym).

Ustawienie OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie. Po wyciągnięciu klucza można otwierać drzwi z obu stron.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie PODSTAWOWE
Jeden obrót klucza w kierunku zamknięcia z ustawienia Otwarte do położenia 
umożliwiającego jego wyjęcie lub jeden obrót klucza w kierunku otwarcia z usta-
wienia Zaryglowane do położenia umożliwiającego jego wyjęcie. Po otwarciu 
panicznym i ponownym zamknięciu drzwi nie można otworzyć od zewnątrz.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Układ okuć gałka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „C(E)”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz tylko przez upoważnione osoby,
• po otwarciu panicznym powrót do ustawienia Podstawowe-Zamknięte - możli-

wa opcja całkowitego braku dostępu z zewnątrz.

Ustawienie PODSTAWOWE - ZAMKNIĘTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Ustawienie OTWARTE
Klucz obrócony w kierunku otwarcia do oporu i przytrzymywany w tym położe-
niu podczas otwierania drzwi. Po wyjęciu klucza zamek ustawia się w położeniu 
Podstawowym - Zamkniętym.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej - Zamkniętej.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „D”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie Podstawowe - Otwarte),
• po otwarciu panicznym drzwi pozostają w pozycji Podstawowe - Otwarte,
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej - Otwartej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia
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Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 
Wykonanie typowe

OPCJE DODATKOWE patrz str. L13

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - wykonanie typowe

D1SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej, 
pokrytej powłoką poliestrową i zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem ognioodpornym, z dwoma bol-
cami przeciwwyważeniowymi. 

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją wysokości w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

D1SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej, 
pokrytej okleiną drewnopodobną zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem ognioodpornym, z dwoma 
bolcami przeciwwyważeniowymi.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką.
• Wykończenie: 
 - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “złoty dąb”,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8003.
 - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “orzech”,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8011.
 - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “winchester”,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8001.
 - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną drewnopodobną “wenge - ciemny dąb”,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 8017.
 - skrzydło  - z blachy pokrytej okleiną w kolorze “antracyt”,
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze zbliżonym do antracytu.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją wysokości w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

OPCJE DODATKOWE do drzwi typowych
Do drzwi typowych można dobrać następujące opcje dodatkowe
• dodatkowy zamek,
• wkładka kl. C,
• okucie klamka-klamka stal nierdzewna,
• odbój,
• wizjer,
• samozamykacz,

Drzwi typowe z dodatkowymi opcjami produkowane są pod zamówienia klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.
Drzwi produkowane są pod zamówienia klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.

Wymiar w świetle 
przejścia  (SjxHj) 

w [mm] 

Wymiar w świetle 
muru  (SoxHo) w [mm] 

Odporność ogniowa  
EI30

800 x 2015 910 x 2050 860
900 x 2015 1010 x 2050 875

1000 x 2015 1110 x 2050 895

Wymiar w świetle 
przejścia  (SjxHj) 

w [mm] 

Wymiar w świetle 
muru  (SoxHo) w [mm] 

Odporność ogniowa  
EI60

800 x 2015 910 x 2050 1045
900 x 2015 1010 x 2050 1065

1000 x 2015 1110 x 2050 1085

Wymiar w świetle 
przejścia  (SjxHj) 

w [mm] 

Wymiar w świetle 
muru  (SoxHo) w [mm] 

Odporność ogniowa  
EI30

800 x 2015 910 x 2050 1110
900 x 2015 1010 x 2050 1125

1000 x 2015 1110 x 2050 1140

Wymiar w świetle 
przejścia  (SjxHj) 

w [mm] 

Wymiar w świetle 
muru  (SoxHo) w [mm] 

Odporność ogniowa  
EI60

800 x 2015 910 x 2050 1190
900 x 2015 1010 x 2050 1215

1000 x 2015 1110 x 2050 1245
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Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 
Wykonanie specjalne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - wykonanie specjalne

D1SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej, 
pokrytej powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, z dwoma bolcami przeciwwyważeniowymi.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją wysokości w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - wykonanie specjalne(2)

D2SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowa-
nej, pokrytej powłoką poliestrową i zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem 
ognioodpornym, z dwoma bolcami przeciwwyważeniowymi na skrzydło. 

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką.
• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: dwa zawiasy z regulacją wysokości w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

(1) - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się światło przejścia 
i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu doboru wymiaru w świetle muru 
w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. L5, minimalna grubość muru = 125 [mm].

(2) - W przypadku podziału drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach szerokości światła przejścia powyżej 1600 [mm], 
gdzie światło przejścia skrzydła czynnego jest mniejsze niż 1000 [mm], należy sprawdzić podział drzwi wg 
następującego wzoru: Sj-SdI. Jeśli otrzymany wynik jest większy niż 1100 mm wówczas należy do takich drzwi 
doliczyć koszt malowania proszkowego, oraz uwzględnić brak możliwości wykonania drzwi w okleinie.

(3) - Jeżeli wymiar drzwi dwuskrzydłowych mieści się w wymiarach standardowych drzwi, ale szerokość skrzydła 
czynnego jest większa niż 1000 [mm] to cenę drzwi należy przeliczyć z cennika drzwi wielkogabarytowych. OPCJE DODATKOWE patrz str. L13

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 (2291) w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110

EI30 1200 1220 1240 1260
EI60 1395 1425 1460 1490

Ościeżnice nietypowe
810 (913)(1) 910 (1013)(1) 1010 (1113)(1) 1110 (1213)(1)

Wewnętrzna(1) 182 184 187 191
Obejmująca do 150 mm 291 296 299 302
Obejmująca 151-270 mm 421 426 433 438
Obejmująca 271-390 mm 550 558 567 574

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 (2291) w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do (3)

1340 1540 1740 1940 2140

EI30 2815 2865 2915 2965 3015
EI60 3210 3285 3365 3440 3525

Ościeżnice nietypowe
1340 (1446)(1) 1540 (1646)(1) 1740 (1846)(1) 1940 (2046)(1) 2140 (2246)(1)

Wewnętrzna(1) 197 202 208 213 225
Obejmująca do 150 mm 309 315 322 329 335
Obejmująca 151-270 mm 451 462 474 484 495
Obejmująca 271-390 mm 592 609 624 641 656
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Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 
Opcje dodatkowe

1. Malowanie na inny kolor wg RAL (1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. L6 (1)  + 120 za m2

3. Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „wenge - ciemny dąb” lub „antracyt”(2)  + 280 za skrzydło

4. Skrzydła z blachy powlekanej w kolorach: RAL 5010, RAL 7024, RAL 8014, RAL 9002(3)  + 42 za m2

5. Dodatkowy zamek(4) z rozetą czarną  + 155 za szt.

6. Dodatkowy zamek(4) z rozetą nierdzewną  + 175 za szt.

7. Wkładka klasy C  + 120 za szt.

8. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka wg EN 179 do drzwi jednoskrzydłowych(5) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 200 za szt.

9. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka wg EN 179 do drzwi dwuskrzydłowych(5)(6) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1654 za szt.

10. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka wg EN 179 do drzwi jednoskrzydłowych(5)  + 500 za szt.

11. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka wg EN 179 do drzwi dwuskrzydłowych(5)(6) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1654 za szt.

12. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka wg EN 179 do drzwi jednoskrzydłowych(5)  + 183 za szt.

13. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka wg EN 179 do drzwi dwuskrzydłowych(5)(6) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1670 za szt.

14. Dopłata do dźwigni antypanicznej wg EN 1125 na jedno skrzydło(7)  + 379 za szt.

15. Dopłata do dźwigni antypanicznej wg EN 1125 na dwa skrzydła(7)  + 750 za szt.

16. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld podłużny  + 155 za szt.

17. Okucie klamka-uchwyt stal nierdzewna szyld podłużny  + 205 za szt.

18. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 110 za szt.

19. Okucie klamka-uchwyt stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 140 za szt.

20. Samozamykacz Assa Abloy DC140 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 180 za szt.

21. 2 x Samozamykacze Assa Abloy DC140/DC140 z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 480 za kpl.

22. Samozamykacz DORMA GROOM200 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 200 za szt.

23. 2 x Samozamykacze DORMA GROOM200/GROOM200 z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 525 za kpl.

24. Samozamykacz DORMA TS71 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych   + 175 za szt.

25. Samozamykacz GEZE TS2000 V-BC z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych   + 195 za szt.

26. 2 x Samozamykacz GEZE TS2000/TS2000 V-BC z ramieniem do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 540 za kpl.

27. Samozamykacz ECO SCHULTE TS11-F z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 175 za szt.

28. Samozamykacz DORMA TS 91z szyną (EN 4) do drzwi jednoskrzydłowych  + 600 za szt.

29. Samozamykacz DORMA TS 93 z szyną (EN 2-5) do drzwi jednoskrzydłowych  + 800 za szt.

30. 2 x Samozamykacze DORMA TS 93/TS 93 z szyną GSR EMF 1 z RKZ (EN 2-5) do drzwi dwuskrzydłowych  + 3050 za kpl.

31. Samozamykacz ECO SCHULTE TS41 Newton (EN 1-4) z szyną do drzwi jednoskrzydłowych  + 260 za szt.

32. Samozamykacz ECO SCHULTE TS61B z szyną (EN 2-5) do drzwi jednoskrzydłowych  + 595 za szt.

33. 2 x Samozamykacz ECO SCHULTE TS61B/TS61B z szyną (EN 2-5) do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 1755 za kpl.

34. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny HARTTE seria SHD 12V AC/DC lub seria SHD 24V AC/DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu wybrać odpowiedni(9)  + 500 za szt.

35. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny HARTTE(8) - seria SHD 12V DC lub seria SHD 24V DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu wybrać odpowiedni(9)  + 750 za szt.

36. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny EFF 118F.13 (10-24V AC/DC, praca ciągła przy napięciu 11-13 V DC) drzwi jednoskrzydłowe(9)  + 980 za szt.

37. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny EFF 143.13 z wbudowanym generatorem drgań (12/24V AC/DC) drzwi jednoskrzydłowe(9)  + 1125 za szt.

38.
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny EFF 138F.13 (występuje w dwóch wariantach 138F.13 12V DC i 138F.13 24V DC drzwi jednoskrzydłowe 
- należy w zamówieniu podać odpowiedni)(8)(9)  + 1180 za szt.

39.
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny EFF 332 (odblokowanie pod siłą nacisku równej 100% siły trzymania, występuje w dwóch wariantach 332 12V DC i 332 24V 
DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu podać odpowiedni)(8)(9)  + 1900 za szt.

40. Przepust kablowy do elektrozaczepów w drzwiach dwuskrzydłowych  + 150 za szt.

41. Zasilacz impulsowy LPH 18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt.

42. Czytnik linii papilarnych jednokanałowy do montażu podtynkowego  + 2360 za szt.

43. Klawiatura jednokanałowa do montażu podtynkowego  + 1924 za szt.

44. Trzymacz elektromagnetyczny 850 N  + 400 za szt.

45. Zwora elektromagnetyczna EM3000 AH - montaż po stronie przeciwnej do zawiasów  + 600 za szt.

46. Odbój  + 22 za szt.

47. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

48. Dodatkowy zawias  + 45 za szt.

49. Próg z uszczelką do drzwi wewnętrznych  + 75 za skrzydło

50. Dopłata do drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych  + 255 za szt.

51. Dopłata do drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych  + 360 za szt.

(1) - Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2) - Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb”, „antracyt” dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia = 1000 [mm], ościeżnice malowane 

proszkowo. Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL 8011, dla skrzydła “winchester” ościeżnica w kolorze RAL 8001, dla skrzydła 
“ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8017, dla skrzydła “antracyt” ościeżnica malowana w kolorze antracyt struktura. 

(3) - Opcja dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia =1000 [mm].
(4) - Dla drzwi o wysokości zamówieniowej z ościeżnicą narożną Ho mniejszej niż 1800 [mm] zamek dodatkowy montowany jest poniżej zamka głównego na wysokości 350 [mm] od dołu ościeżnicy.
(5)  -  Przy zastosowaniu opcji dodatkowych z okuciami antypanicznymi drzwi spełniają wymagania normy EN 179. Możliwość zastosowania jako wyjścia awaryjne.
(6) - W drzwiach wyposażonych w okucie antypaniczne na obu skrzydłach należy doliczyć koszt samozamykacza na skrzydło bierne + RKZ.
(7)  -  Przy zastosowaniu opcji dodatkowych z okuciami antypanicznymi drzwi spełniają wymagania normy EN 1125. Możliwość zastosowania na drogach ewakuacyjnych. W przypadku drzwi dwuskrzydło-

wych minimalna szerokość światła skrzydła biernego wynosi 545 [mm].
(8) - Elektrozaczep rewersyjny można zastosować tylko do zamka dodatkowego, należy więc do kosztów elektrozaczepu doliczyć koszt zamka dodatkowego.
(9) - W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy doliczyć opcję przepustu kablowego.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. Dobór po-
winien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producentów samozamykaczy. 
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52. Listwa automatycznie opadająca(10)  + 280 za skrzydło

53. Dymoszczelność  + 370 za skrzydło

54.
Przeszklenie(11)

szerokość x wysokość [mm]

Wymiary przeszklenia klasa EI30 klasa EI60

450x660  + 615  + 930 za szt.

300x700  + 520  + 725 za szt.

55. Przeszklenie(8) okrągłe Bulaj 400 [mm] wykonanie stal nierdzewna  + 1120  + 1700 za szt.

56. Przeszklenie(8) okrągłe Bulaj 400 [mm] wykonanie w kolorze skrzydła  + 1065  + 1600 za szt.

57. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe(12)  + 515 za kpl.

58. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe(12)  + 1030 za kpl.

59. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe(12)  + 750 za kpl.

60. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe(12)  + 1500 za kpl.

61. Kontaktron    + 75 za szt.

62. Wizjer do drzwi ppoż   + 65 za szt.

63. Blacha z zaczepem regulacyjnym - przygotowanie pod montaż elektrozaczepu(9)  + 55 za szt.

64. Blacha zaczepowa do drzwi jedno i dwuskrzydłowych  + 30 za szt.

65. Kratka wentylacyjna przeciwpożarowa 300x160 - powierzchnia wentylacji 0,0192 [m2]    + 1550 za szt.

66. Kratka wentylacyjna przeciwpożarowa 300x300 - powierzchnia wentylacji 0,036 [m2]       + 1850 za szt.

67. Kratka wentylacyjna przeciwpożarowa 500x160 - powierzchnia wentylacji 0,032 [m2]     + 1750 za szt.

68. Kratka wentylacyjna przeciwpożarowa 500x300 - powierzchnia wentylacji 0,06 [m2]         + 2350 za szt.

69. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys 200 [mm]  + 160 za szt.

70. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys 300 [mm]  + 205 za szt.

71. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys 900 [mm]  + 405 za szt.

72. Blacha ochronna obustronna PUSHPAD - wys 300 [mm]  + 260 za szt.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 
Opcje dodatkowe

(9) - W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy doliczyć opcję przepustu kablowego.
(10) - Minimalna szerokość skrzydła biernego dla zastosowania listwy automatycznie opadającej = 400 [mm].
(11) - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.
(12) - Stosując zawiasy z regulacją 3D należy doliczyć koszt samozamykacza - zawiasy 3D nie posiadają sprężyny naciągowej.
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(1) - Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2)  - Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb”, „antracyt” dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia = 1000 [mm], ościeżnice malowane 

proszkowo. Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL 8011, dla skrzydła “winchester” ościeżnica w kolorze RAL 8001, dla skrzydła 
“ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8017, dla skrzydła “antracyt” ościeżnica malowana w kolorze antracyt struktura.

(3)  -  Przy zmianie ościeżnicy na wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu doboru wymiaru w świe-
tle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. L5, minimalna grubość muru = 125 [mm].

(4)  - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej
w klasie antywłamaniowej RC2 wg PN-ENV 1627:2011
Wykonanie specjalne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w klasie RC2 odporności na włamanie 
potwierdzone Świadectwem Badań LOW-587.1/P/2009 - wykonanie specjalne

D1SEI
D1SBO

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, w przypadku drzwi bez odporności ogniowej z wypełnieniem kartonem komórkowym, z dodatkowym 
wzmocnieniem skrzydła, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło.

• Okucia: dwa zamki z wkładkami bębenkowymi klasy C, rozetkę antywłamaniową na zamku dodatkowym oraz 
klamkę na długim szyldzie.

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w klasie RC2 odporności na włamanie
potwierdzone Świadectwem Badań LOW-587.1/P/2009 - wykonanie specjalne

D2SEI
D2SBO

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, w przypadku drzwi bez odporności ogniowej z wypełnieniem kartonem komórkowym, z dodatkowym 
wzmocnieniem skrzydła, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło.

• Okucia: dwa zamki z wkładkami bębenkowymi klasy C, rozetkę antywłamaniową na zamku dodatkowym oraz 
klamkę na długim szyldzie.

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

OPCJE DODATKOWE do drzwi w klasie RC2
1. Inny kolor wg RAL (1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. L6 (1)  + 120 za m2

3. Skrzydła z blachy powlekanej w kolorach: RAL 5010, RAL 7024, RAL 8014, RAL 9002  + 42 za m2

4. Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb” lub antracyt(2)  + 280 za skrzydło

5. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld podłużny  + 155 za kpl.

6. Samozamykacz do drzwi jednoskrzydłowych wg tabeli doboru str. L13

7. Samozamykacz do drzwi dwuskrzydłowych (2 szt.) + RKZ wg tabeli doboru str. L13

8. Odbój  + 22 za szt.

9. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

10. Stopka podporowa (tylko w drzwiach BO)  + 30 za szt.

11. Wizjer   + 65 za szt.

12. Blacha zaczepowa do drzwi jedno i dwuskrzydłowych  + 30 za szt.

13. Ościeżnica wewnętrzna(3) patrz str. L12

14. Ościeżnica obejmująca patrz str. L12

15. Próg z uszczelką do drzwi wewnętrznych  + 75 za  skrzydło

16. Dopłata do drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych jednoskrzydłowych  + 255 za szt.

17. Dopłata do drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych dwuskrzydłowych  + 360 za szt.

18.
Przeszklenie(4) 
klasy P4 wg PN-EN 356:2000.
szerokość x wysokość [mm]

Wymiary przeszklenia BO klasa EI30 klasa EI60

450x660  + 485  + 1000  + 1485 za szt.

300x700  + 485  + 1000  + 1485 za szt.

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110

EI30 1975 1995 2020 2045
EI60 2175 2210 2245 2280
BO 1850 1860 1870 1885

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do (2)

1340 1540 1740 1940 2140
EI30 3655 3705 3755 3805 3860
EI60 3880 3955 4025 4100 4175
BO 3415 3440 3465 3490 3520

Wymiary podane w tabelach to wymiary min. i max. Smin=810 [mm], Smax=1110 [mm], Hmin=1750 [mm], Hmax=2235 [mm].

Wymiary podane w tabelach to wymiary min. i max. Smin=1340 [mm], Smax=2140 [mm], Hmin=1750 [mm], Hmax=2235 [mm].
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(1) - Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2)  - Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb”, „antracyt” dostępna dla skrzydeł drzwiowych o max. szerokości światła przejścia = 1000 [mm], ościeżnice malowane 

proszkowo. Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL 8011, dla skrzydła “winchester” ościeżnica w kolorze RAL 8001, dla skrzydła 
“ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8017, dla skrzydła “antracyt” ościeżnica malowana w kolorze antracyt struktura.

(3)  -  Przy zmianie ościeżnicy na wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu doboru wymiaru w świe-
tle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. L5 minimalna grubość muru = 125 [mm].

(4)  - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej
w klasie antywłamaniowej RC3 wg PN-ENV 1627:2011
Wykonanie specjalne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w klasie RC3 odporności na włamanie 
potwierdzone Świadectwem Badań LOW-587.1/P/2009 - wykonanie specjalne

D1SEI
D1SBO

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, w przypadku drzwi bez odporności ogniowej z wypełnieniem kartonem komórkowym, z dodatkowym 
wzmocnieniem skrzydła, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło. 

• Okucia: trzy zamki z wkładkami bębenkowymi klasy C, rozetki antywłamaniowe na zamkach dodatkowych oraz 
klamkę na długim szyldzie.

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w klasie RC3 odporności na włamanie
potwierdzone Świadectwem Badań LOW-587.1/P/2009 - wykonanie specjalne

D2SEI
D2SBO

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokryte blachą ocynko-
waną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną, lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, w przypadku drzwi bez odporności ogniowej z wypełnieniem kartonem komórkowym, z dodatkowym 
wzmocnieniem skrzydła, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło.

• Okucia: trzy zamki z wkładkami bębenkowymi klasy C, rozetki antywłamaniowe na zamkach dodatkowych oraz 
klamkę na długim szyldzie.

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110

EI30 2325 2350 2375 2395
EI60 2485 2520 2550 2585
BO 2145 2160 2170 2180

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do (2)

1340 1540 1740 1940 2140
EI30 4565 4625 4680 4735 4800
EI60 4820 4900 4985 5070 5155
BO 4300 4325 4355 4380 4415

OPCJE DODATKOWE do drzwi w klasie RC3
1. Inny kolor wg RAL (1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. L6 (1)  + 120 za m2

3. Skrzydła z blachy powlekanej w kolorach: RAL 5010, RAL 7024, RAL 8014, RAL 9002  + 42 za m2

4. Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, „winchester”, „ciemny dąb” lub antracyt(2)  + 280 za skrzydło

5. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld podłużny  + 155 za kpl.

6. Samozamykacz do drzwi jednoskrzydłowych wg tabeli doboru str. L13

7. Samozamykacz do drzwi dwuskrzydłowych (2 szt.) + RKZ wg tabeli doboru str. L13

8. Odbój  + 22 za szt.

9. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

10. Stopka podporowa (tylko w drzwiach BO)  + 30 za szt.

11. Wizjer   + 65 za szt.

12. Blacha zaczepowa do drzwi jedno i dwuskrzydłowych  + 30 za szt.

13. Ościeżnica wewnętrzna(3) patrz str. L12

14. Ościeżnica obejmująca patrz str. L12

15. Próg z uszczelką do drzwi wewnętrznych  + 75 za  skrzydło

16. Dopłata do drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych jednoskrzydłowych  + 255 za szt.

17. Dopłata do drzwi przeciwpożarowych zewnętrznych dwuskrzydłowych  + 360 za szt.

18.
Przeszklenie(4) 
klasy P4 wg PN-EN 356:2000.
szerokość x wysokość [mm]

Wymiary przeszklenia BO klasa EI30 klasa EI60

450x660  + 560  + 1205  + 1660 za szt.

300x700  + 560  + 1205  + 1660 za szt.

Wymiary podane w tabelach to wymiary min. i max. Smin=810 [mm], Smax=1110 [mm], Hmin=1750 [mm], Hmax=2235 [mm].

Wymiary podane w tabelach to wymiary min. i max. Smin=1340 [mm], Smax=2140 [mm], Hmin=1750 [mm], Hmax=2235 [mm].
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Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe wielkogabarytowe AW DSEI30 i AW 
DSEI60 przeznaczone są do wykonywania zamknięć otworów w ścianach, od któ-
rych wymagana jest klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:
• z cegły pełnej lub bloczków betonowych o grubości nie mniejszej niż 120 [mm],
• z cegły otworowej lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 175 [mm],
• betonowych lub żelbetonowych o grubości nie mniejszej niż 100 [mm],
Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe wielkogabarytowe AW DSEI30 i AW 
DSEI60 to jedno lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe. Składają się 
ze skrzydła pełnego lub częściowo przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy z pro-
giem lub bez progu.

Informacje szczegółowe
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe, jedno- lub dwuskrzy-
dłowe AW DSEI30 i AW DSEI60. 
•  Skrzydła drzwi płaszczowych przeciwpożarowych wielkogabarytowych AW 

DSEI30 i AW DSEI60, jedno lub dwuskrzydłowych, pełnych lub przeszklonych 
wykonane są z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 - 0,75 [mm] 
i powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo. Skrzydło bierne 
w drzwiach dwuskrzydłowych blokowane jest za pomocą rygla automatyczne-
go. 

•  Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy o grubości 1,5 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic są 
lutospawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na trzech zawia-
sach z regulacją wysokości. 

•  Uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM osadzona jest na 
obwodzie ościeżnicy, wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy. Dodatkowo 
umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 [mm].

Odporność ogniowa
Odporność ogniowa w klasie EI30 i EI60 oznacza szczelność ogniową (zapo-
bieganie przedostawania się płomieni) i izolacyjność ogniową (ograniczenie 
przepływu energii cieplnej) przez odpowiednio 30 i 60 minut. 

Wypełnienie
Wypełnienie dla kasy odporności EI30 i EI60 stanowi wełna mineralna o odpo-
wiedniej gęstości.

Przekroje

1  - uszczelka przylgowa

2  - uszczelka pęczniejąca

3  - wełna mineralna

4  - poziom posadzki

1
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3

4

Rys. 34. Drzwi stalowe płaszczowe jednoskrzydłowe przeciw-
pożarowe.

Rys. 35. Przekrój pionowy 
drzwi stalowych płaszczo-
wych przeciwpożarowych 
z ościeżnicą narożną.

Rys. 36. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych przeciwpożarowych wielkogabaryto-
wych z ościeżnicą narożną.

1  - uszczelka przylgowa

2  - uszczelka pęczniejąca

3  - wełna mineralna

4  - poziom posadzki

5  - ościeżnica narożna

6  - zawias drzwiowy

1

2

3

4

Rys. 37. Drzwi stalowe 
dwuskrzydłowe płaszczowe 
przeciwpożarowe wielkoga-
barytowe.

Rys. 38. Przekrój pionowy 
drzwi stalowych dwuskrzydło-
wych płaszczowych przeciwpo-
żarowych wielkogabarytowych 
z ościeżnicą narożną.
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Rys. 39. Przekrój poziomy drzwi stalowych dwuskrzydłowych płaszczowych przeciwpożaro-
wych wielkogabarytowych z ościeżnicą narożną .

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki przeciwpożarowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:
 - “D“ -  drzwi, 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“ -  drzwi jednoskrzydłowe, 
 - “2“ -  drzwi dwuskrzydłowe,
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “S“ -  stalowe płaszczowe, 
• czwarty symbol skrótu oznacza odporność ogniową: 
 - “EI30“ -  odporność ogniowa 30 minut, 
 - “EI60“ -  odporność ogniowa 60 minut.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi:
D1SEI30 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI30 (EI30),
D1SEI60 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI60 (EI60),
D2SEI30 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI30 (EI30),
D2SEI60 - drzwi (D) dwuskrzydłowe (2) stalowe płaszczowe (S), o odporności 

ogniowej EI60 (EI60).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum 900 
[mm] szerokości i 2000 [mm] wysokości. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych 
wymóg ten dotyczy skrzydła czynnego. Wymiar światła przejścia określa się 
przy skrzydle otwartym pod kątem 90o (wymiar nie uwzględnia okuć budowla-
nych jak klamka, dźwignia itp).
Drzwi nie spełniające powyższych wymagań klient zamawia na własną odpo-
wiedzialność.

Wymiary drzwi wielkogabarytowych jednoskrzydłowych

szerokość w świetle przejścia 
625 ÷ 1250 [mm]

wysokość w świetle przejścia 
1875 ÷ 2500 [mm] 

Wymiary drzwi wielkogabarytowych dwuskrzydłowych

szerokość w świetle przejścia 
1250 ÷ 2500 [mm]

wysokość w świetle przejścia 
1875 ÷ 2500 [mm] 

Podane wymiary należy rozumieć jako wymiary w świetle przejścia, wymiarem 
zamówieniowym jest wymiar w świetle muru. Sposób doboru wymiaru w świetle 
muru patrz str. L18. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wymiary światła 
przejścia dla skrzydła czynnego wynoszą 625-1250 [mm].

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Opis techniczny
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Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych.
Dla drzwi dwuskrzydłowych zasada określenia kierunku otwierania jest taka 
sama jak drzwi jednoskrzydłowych, z tym że kierunek otwierania określa się dla 
skrzydła czynnego (tego, które otwiera się jako pierwsze spośród pary skrzydeł 
drzwiowych).

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 40. P - prawe (P). Rys. 41. L - lewe (L).

Ościeżnica
Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wyposażone są w standardzie 
w ościeżnicę narożną. Można również wykonać drzwi z ościeżnicą wewnętrzną 
lub obejmującą.
Poniższe schematy przedstawiają wszystkie trzy typy ościeżnic.

Rys. 42. Ościeżnica narożna - standard. Rys. 43. Ościeżnica wewnętrzna.

Rys. 44. Ościeżnica obejmująca.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru w zależno-
ści od rodzaju ościeżnicy
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 110 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 140 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica wewnętrzna - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 213 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru

Ościeżnica wewnętrzna - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
Szerokość: wymiar światła przejścia + 246 [mm] = wymiar w świetle muru
Wysokość: wymiar światła przejścia + 91 [mm] = wymiar w świetle muru

Dla drzwi zewnętrznych należy doliczyć 15 [mm] na wysokości (próg)

Wymiarowanie
Wymiar zamówieniowy (wymiar w świetle muru) drzwi stalowych płaszczowych 
przeciwpożarowych uwzględnia:
• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą:

- 9 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
- 5.5 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi jednoskrzydłowych z oś. wewnętrzną
-13.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
-15 mm luzu montażowego na wysokości

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. narożną i obejmującą 
-7.5 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
-5.5 mm luzu montażowego na wysokości 

• dla drzwi dwuskrzydłowych z oś. wewnętrzną
-12 mm luzu montażowego na szerokości na jedną stronę drzwi
-15 mm luzu montażowego na wysokości 

Podany wyżej wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłony 
języka zamka, bolców przeciwwyważeniowych i przetłoczeń pod kotwy mon-
tażowe, kieszeni zawiasów z regulacją 3D opcjonalnie, oraz osłony pod elek-
trozaczepy w przypadku drzwi jednoskrzydłowych - pod które należy wykonać 
punktowe wykucia w murze.
W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż w konstrukcji 
stalowej obudowanej płytami GK-F) należy powiększyć otwór montażowy o:
• 30 [mm] na szerokości oraz 0 [mm] na wysokości drzwi jednoskrzydłowych
• 30 [mm] na szerokości oraz 20 [mm] na wysokości drzwi dwuskrzydłowych
Podane zależności nie uwzględniają opcji:
• osłon pod elektrozaczepy w przypadku drzwi jednoskrzydłowych oraz kie-

szeni zawiasów z regulacją 3D w przypadku drzwi jedno i dwuskrzydłowych
W takim przypadku należy powiększyć dodatkowo otwór montażowy o:
• 15 [mm] na szerokości dla drzwi 1-sk z elektrozaczepem, oraz jedno i dwu-

skrzydłowych z zawiasami z regulacją 3D
Ościeżnice obejmujące uwzględniają możliwość poszerzenia wymiaru grubości 
muru + 20 [mm].

Kolory
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe w standardzie wykona-
ne są:
• -  skrzydło  - z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zbli-

żonym do RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.
 - ościeżnica - z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze 

zbliżonym do RAL 7035, RAL 7016 lub RAL 9016.

Inny kolor RAL
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe mogą być malowane 
na dowolny kolor z palety RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, reflek-
syjnym i metalicznym) lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 
5003, 6005, 7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 9010 Modern White, 
9016 oraz żeliwo i kwarc. 

Kolekcja Home Inclusive 
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy | Drzwi | Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI 
COMFORT GREY (RAL 9006), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE 
BLUE, HI MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MO-
DERN MA ROON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE 
(RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007).
Patrz „UWAGA” str.3, pkt 1 w cen niku stolarki aluminiowej i stalowej.

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej.
Stolarka malowana jest farbą matową.
Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamon-
towaniu wyrobów.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Opis techniczny
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Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w jeden zamek zapadkowo zasuwkowy 
z wkładką z trzema kluczami, trzy bolce przeciwwyważeniowe zabezpiecza-
jące przed zdjęciem skrzydła lub wyważeniem drzwi klamkę z polipropylenu 
z rdzeniem stalowym i logo WIŚNIOWSKI oraz samozamykacz(1) (w drzwiach 
dwuskrzydłowych dotyczy skrzydła czynnego). Drzwi wyposażone są w trzy za-
wiasy na skrzydło w tym jeden samo zamykający.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• wkładki klasy C w miejsce zwykłych,
• dodatkowy zamek,
• zaczep elekromagnetyczny,
• samozamykacz na skrzydło bierne drzwi dwuskrzydłowych + RKZ,
• przeszklenie,
• okucie antypaniczne,
• odbój,
• listwę automatycznie opadającą zamiast progu,
• inne wg. informacji zawartych w opcjach dodatkowych.

Klamki
Standardowa klamka wykonana jest z polipropylenu z rdzeniem stalowym i logo 
WIŚNIOWSKI. Oferowane w standardzie klamki dostępne są w kolorze czar-
nym lub białym. Na życzenie klienta można drzwi wyposażyć w klamki ze stali 
nierdzewnej. Istnieje możliwość zastosowania gałko-klamek oraz dźwigni anty-
panicznych.

Rys. 45.  Klamka dla drzwi płaszczowych 
ppoż.

Rys. 46. Klamka ze stali nierdzewnej.

Rys. 47.  Klamka ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Rys. 48. Uchwyt ze stali nierdzewnej na 
szyldzie dzielonym.

Przeszklenia
W drzwiach stalowych płaszczowych przeciwpożarowych wielkogabarytowych 
można zastosować przeszklenia ze szkła przeciwpożarowego, odpowiedniego 
do klasy drzwi.

Standardowe wymiary przeszkleń, które można zastosować na jedno skrzydło 
drzwi:
• 450 x 660 [mm],
• 300 x 700 [mm],
• 650 x 950 [mm],
•  Ø 400 [mm].

Niestandardowe wymiary przeszkleń.
Aby zastosować niestandardowe wymiary przeszkleń należy kierować się na-
stępującymi zasadami: odległość od bocznych i górnej krawędzi skrzydła do 
krawędzi przeszklenia nie może być mniejsza niż 200 [mm]. Maksymalne wy-
miary przeszkleń wynoszą (szerokość x wysokość) 800 x 950 [mm]. Dla drzwi 
dwuskrzydłowych wymiary przeszkleń określa się dla każdego skrzydła osobno.
Przeszklenie okrągłe w standardzie montowane jest na wysokości 1605 [mm] 
licząc od poziomu posadzki do osi przeszklenia.
Przeszklenie 300x700 oraz 650x950 standardowo montowane jest na wyso-
kości 205 [mm] od górnej krawędzi skrzydła do zewnętrznej krawędzi ramki 
przeszklenia (od strony zawiasowej).
Przeszklenie 450x660 standardowo montowane jest na wysokości 255 [mm] 
od górnej krawędzi skrzydła do zewnętrznej krawędzi ramki przeszklenia (od 
strony zawiasowej). 
W przypadku drzwi z szybą ppoż zamontowanych od strony nasłonecznionej 
istnieje ryzyko zmatowienia szyby.
Wizjer standardowo montowany jest na wysokości 1560 [mm] licząc od pozio-
mu posadzki do osi wizjera.

Rys. 49. Sposób doboru przeszklenia.

Doszczelnienia progowe
Zewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe 
wykonane są w wersji z progiem i okapnikiem. Próg przykręca się do posadzki, 
okapnik należy przykręcić nad drzwiami do ościeżnicy.
Istnieje możliwość wykonania drzwi przeciwpożarowych wielkogabarytowych 
z listwą opadającą zamiast progu. Drzwi wewnętrzne w standardzie wykony-
wane są jako bezprogowe (dołem profile ościeżnicy połączone są ceową listwą 
transportową, którą należy usunąć lub zatopić w posadzce podczas montażu).

1

2

3

Rys. 50. Szczelina dolna 
drzwi bez progu.

Rys. 51. Przekrój przez listwę 
opadającą.

Rys. 52. Przekrój przez próg.

1  - poziom posadzki 2  - listwa opadajaca 3  - próg

Wyposażenie i dostawa 
Drzwi są zmontowane i przygotowane do montażu (otwory w ościeżnicy do 
montażu bezpośredniego). Drzwi wielkogabarytowe transportowane są w kilku 
elementach: ościeżnice i skrzydła oddzielnie. Dyble montażowe klient dobiera 
sam w zależności od rodzaju muru.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Opis techniczny

(1) - Samozamykacz montowany jest standardowo TYLKO po stronie zawiasowej drzwi. Dla samozamykaczy montowanych od strony zawiasowej (zewnętrznej) istnieje ryzyko demontażu samozamykacza 
przez osoby niepowołane (trzecie).
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Wymagania montażowe
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Rys. 53. Montaż ościeżnicy narożnej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.
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Rys. 54. Montaż ościeżnicy obejmującej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.

13,5

Rys. 55. Montaż ościeżnicy wewnętrznej, boki i nadproże drzwi jednoskrzydłowych.

Rys. 56. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

Rys. 57. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

Rys. 58. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.
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Rys. 59. Montaż do muru drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.

Sposób montażu drzwi z ościeżnicą obejmującą jest identyczny jak w przypadku 
ościeżnicy narożnej. 
Przy montażu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną puszki nie wchodzą w światło 
otworu.

Drzwi jednoskrzydłowe
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Rys. 60. Montaż na ościeżnicy narożnej - przekrój poziomy.

So - szerokość otworu, 
Sj - szerokość światła przejścia, Sj = So - 110 [mm].
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 35 [mm] w przypadku drzwi bez progu.
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła pod kątem 90o 

Emin = Sj + 140 [mm].

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Opis techniczny
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Rys. 61. Montaż na ościeżnicy narożnej - przekrój pionowy.

Drzwi dwuskrzydłowe
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Rys. 62. Montaż na ościeżnicy narożnej drzwi dwuskrzydłowych - przekrój poziomy.

So - szerokość otworu,
Sd I - szerokość światła przejścia dla skrzydła czynnego,
Sj - szerokość światła przejścia dla obu skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych 
  Sj = So - 140 [mm], 
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia, Hj = Ho - 35 [mm] w przypadku drzwi bez progu,
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła czynnego pod 

kątem 90o, Emin = Sj + 140 [mm].

Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są 
otwierane. Drzwi są montowane w otworze. 
Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycz-
nym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość światła 
przejścia skrzydła czynnego wynosi minimum 625 [mm] 
i maksimum 1250 [mm].

W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wsku-
tek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie od-
bojnika.
(Sposób montażu odbojnika wg Rys. 62).

Okucie antypaniczne z dźwignią poziomą 

Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „B”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie OTWARTE),
• brak możliwości otwarcia drzwi klamką od zewnątrz w ustawieniu podstawo-

wym i zaryglowanym (również po otwarciu panicznym).

Ustawienie OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie. Po wyciągnięciu klucza można otwierać drzwi z obu stron.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie PODSTAWOWE
Jeden obrót klucza w kierunku zamknięcia z ustawienia Otwarte do położenia 
umożliwiającego jego wyjęcie lub jeden obrót klucza w kierunku otwarcia z usta-
wienia Zaryglowane do położenia umożliwiającego jego wyjęcie. Po otwarciu 
panicznym i ponownym zamknięciu drzwi nie można otworzyć od zewnątrz.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Układ okuć gałka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „C(E)”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz tylko przez upoważnione osoby,
• po otwarciu panicznym powrót do ustawienia Podstawowe-Zamknięte - możli-

wa opcja całkowitego braku dostępu z zewnątrz.

Ustawienie PODSTAWOWE - ZAMKNIĘTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.
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strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Ustawienie OTWARTE
Klucz obrócony w kierunku otwarcia do oporu i przytrzymywany w tym położe-
niu podczas otwierania drzwi. Po wyjęciu klucza zamek ustawia się w położeniu 
Podstawowym - Zamkniętym.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej - Zamkniętej.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Układ okuć klamka-dźwignia
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

Cechy zamków z funkcją antypaniczną „D”:
• zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz,
• możliwość przechodzenia w obie strony (ustawienie Podstawowe - Otwarte),
• po otwarciu panicznym drzwi pozostają w pozycji Podstawowe - Otwarte,
• blokada otwarcia od strony zewnętrznej po zaryglowaniu kluczem.

Ustawienie PODSTAWOWE - OTWARTE
Klucz przekręcony do oporu w kierunku otwarcia do położenia umożliwiającego 
jego wyjęcie.

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

można przejść

Ustawienie ZARYGLOWANE
Klucz przekręcony w kierunku zamknięcia aż do zaryglowania i wyjęty. 
Po otwarciu panicznym zamek ustawia się w pozycji Podstawowej - Otwartej.
strona zewnętrzna strona wewnętrzna

można przejść

brak przejścia

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
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(1) - Przy zamówieniu drzwi z ościeżnicą wewnętrzną należy zwrócić uwagę na zmieniające się światło przejścia i wymiar zamówieniowy (światło muru). Wymiar należy dobrać wg sposobu doboru wy-
miaru w świetle muru w zależności od rodzaju ościeżnicy patrz str. L18, minimalna grubość muru = 125 [mm].

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Wykonanie specjalne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - wykonanie specjalne

D1SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokrytej powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, z trzema bolcami przeciwwyważeniowymi.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami, klamką i samozamykaczem ramie-
niowym Assa Abloy DC300

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016, RAL 9016,
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - wykonanie specjalne

D2SEI

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło z blachy ocynkowanej 
pokrytej powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną lub malowane proszkowo z wypełnieniem ognio-
odpornym, z trzema bolcami przeciwwyważeniowymi na skrzydło.

• Okucia: jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami, klamką i samozamykaczem ramienio-
wym Assa Abloy DC300 na skrzydło czynne.

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 7016, RAL 9016,
• Wyposażenie: trzy zawiasy z regulacją pionową w tym jeden samozamykający, bez progu i okapnika, z listwą 

transportową.

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 (2291) w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do

1210 1360

EI30 2215 2360
EI60 2450 2620

Ościeżnice nietypowe
1210 (1313)(1) 1360 (1463)(1)

Wewnętrzna(1) 162 197
Obejmująca do 150 mm 305 310
Obejmująca 151-270 mm 444 452
Obejmująca 271-390 mm 582 594

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho 2235-2550 (2291-2606) w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do

810 910 1010 1110 1210 1360

EI30 2285 2310 2340 2365 2660 2815
EI60 2530 2570 2610 2650 2980 3160

Ościeżnice nietypowe
810 (913)(1) 910 (1013)(1) 1010 (1113)(1) 1110 (1213)(1) 1210 (1313)(1) 1360 (1463)(1)

Wewnętrzna(1) 199 202 205 208 210 214
Obejmująca do 150 mm 312 315 319 322 325 331
Obejmująca 151-270 mm 456 462 468 474 479 487
Obejmująca 271-390 mm 600 609 617 624 632 645

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho do 2235 (2291) w [mm], Szerokość w świetle muru So w [mm] do

2240 2440 2640

EI30 4180 4255 4535
EI60 4735 4840 5165

Ościeżnice nietypowe
2240 (2346)(1) 2440 (2546)(1) 2640 (2746)(1)

Wewnętrzna(1) 225 230 233
Obejmująca do 150 mm 342 348 351
Obejmująca 151-270 mm 507 518 524
Obejmująca 271-390 mm 673 688 696

Klasa odporności 
ogniowej

Wysokość w świetle muru Ho 2235-2550 (2291-2606) w [mm], Szerokość w świetle muru So w [mm] do

1540 1740 1940 2140 2240 2440 2640

EI30 4410 4515 4615 4720 4775 4875 4980
EI60 4890 5070 5240 5410 5505 5675 5855

Ościeżnice nietypowe
1540 (1646)(1) 1740 (1846)(1) 1940 (2046)(1) 2140 (2246)(1) 2240 (2346)(1) 2440 (2546)(1) 2640 (2746)(1)

Wewnętrzna(1) 240 246 252 259 265 271 274
Obejmująca do 150 mm 352 358 366 373 379 386 389
Obejmująca 151-270 mm 521 533 545 556 569 580 586
Obejmująca 271-390 mm 741 758 777 794 813 830 839
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Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe wielkogabarytowe
Opcje dodatkowe

1. Malowanie na inny kolor wg RAL (1)  + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. L18 (1)  + 120 za m2

3. Dodatkowy zamek(2) z rozetą czarną  + 155 za szt.

4. Dodatkowy zamek(2) z rozetą nierdzewną  + 175 za szt.

5. Wkładka klasy C  + 120 za szt.

6. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka do drzwi jednoskrzydłowych - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 200 za szt.

7. Zamek panic (funkcja D) klamka-klamka do drzwi dwuskrzydłowych(3) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1654 za szt.

8. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka do drzwi jednoskrzydłowych  + 500 za szt.

9. Zamek panic (funkcja B) klamka-klamka do drzwi dwuskrzydłowych(3) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1654 za szt.

10. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka do drzwi jednoskrzydłowych  + 183 za szt.

11. Zamek panic (funkcja C(E)) klamka-gałka do drzwi dwuskrzydłowych(3) - brak możliwości zastosowania elektrozaczepu na zamku głównym  + 1670 za szt.

12. Dopłata do dźwigni antypanicznej na jedno skrzydło  + 379 za szt.

13. Dopłata do dźwigni antypanicznej na dwa skrzydła  + 750 za szt.

14. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld podłużny  + 155 za szt.

15. Okucie klamka-gałka stal nierdzewna szyld podłużny  + 205 za szt.

16. Okucie klamka-klamka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 110 za szt.

17. Okucie klamka-gałka stal nierdzewna szyld okrągły dzielony  + 140 za szt.

18. Samozamykacz do drzwi dwuskrzydłowych (Assa Abloy DC300 z ramieniem na skrzydło bierne + RKZ )  + 700 za szt.

19. Samozamykacz Assa Abloy DC700 z szyną do drzwi jednoskrzydłowych  + 350 za szt.

20. 2 x samozamykacz Assa Abloy DC700/DC700 z szyną G 461 do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 1615 za szt.

21. Samozamykacz DORMA TS83 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 120 za szt.

22. Samozamykacz DORMA TS93 B z szyną do drzwi jednoskrzydłowych  + 495 za szt.

23. 2 x samozamykacz DORMA TS93/TS93 GSR z szyną do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 1750 za szt.

24. Samozamykacz GEZE TS4000 z ramieniem do drzwi jednoskrzydłowych  + 120 za szt.

25. Samozamykacz GEZE TS5000 z szyną do drzwi jednoskrzydłowych  + 355 za szt.

26. 2 x samozamykacz GEZE TS5000/TS5000 ISM z szyną do drzwi dwuskrzydłowych + RKZ  + 1570 za szt.

27. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny HARTTE seria SHD 12V AC/DC lub seria SHD 24V AC/DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu wybrać odpowiedni(8)  + 500 za szt.

28. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny HARTTE(4) - seria SHD 12V DC lub seria SHD 24V DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu wybrać odpowiedni(8)  + 750 za szt.

29. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny EFF 118F.13 (10-24V AC/DC, praca ciągła przy napięciu 11-13 V DC) drzwi jednoskrzydłowe(8)  + 980 za szt.

30. Zaczep elektromagnetyczny awersyjny EFF 143.13 z wbudowanym generatorem drgań (12/24V AC/DC) drzwi jednoskrzydłowe(8)  + 1125 za szt.

31.
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny EFF 138F.13 (występuje w dwóch wariantach 138F.13 12V DC i 138F.13 24V DC drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówie-
niu podać odpowiedni)(4)(8)  + 1180 za szt.

32.
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny EFF 332 (odblokowanie pod siłą nacisku równej 100% siły trzymania, występuje w dwóch wariantach 332 12V DC i 332 24V DC 
drzwi jednoskrzydłowe - należy w zamówieniu podać odpowiedni)(4)(8)     + 1900 za szt.

33. Przepust kablowy do elektrozaczepów w drzwiach dwuskrzydłowych  + 150 za szt.

34. Zasilacz impulsowy LPH 18-24 do zaczepu elektromagnetycznego  + 42 za szt.

35. Czytnik linii papilarnych jednokanałowy do montażu podtynkowego  + 2360 za szt.

36. Klawiatura jednokanałowa do montażu podtynkowego  + 1924 za szt.

37. Trzymacz elektromagnetyczny 850 N    + 400 za szt.

38. Zwora elektromagnetyczna EM3000 AH - montaż po stronie przeciwnej do zawiasów  + 600 za szt.

39. Odbój  + 22 za szt.

40. Odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej  + 55 za szt.

41. Dodatkowy zawias  + 45 za szt.

42. Próg z uszczelką do drzwi wewnętrznych  + 75 za skrzydło

43. Dopłata do drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych  + 255 za szt.

44. Dopłata do drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych  + 360 za szt.

45. Listwa automatycznie opadająca(5)  + 280 za skrzydło

46.
Przeszklenie(6)

szerokość x wysokość [mm]

Wymiary przeszklenia klasa EI30 klasa EI60
450x660  + 615  + 930 za szt.

300x700  + 520  + 725 za szt.

650x950  + 1050  + 1710 za szt.

47. Przeszklenie(6) okrągłe Bulaj 400 [mm] wykonanie stal nierdzewna  + 1120  + 1700 za szt.

48. Przeszklenie(6) okrągłe Bulaj 400 [mm] wykonanie w kolorze skrzydła  + 1065  + 1600 za szt.

49. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe(7)  + 515 za kpl.

50. Dwa zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe(7)  + 1030 za kpl.

51. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi jednoskrzydłowe(7)  + 750 za kpl.

52. Trzy zawiasy z regulacją 3D - stal nierdzewna - drzwi dwuskrzydłowe(7)  + 1500 za kpl.

53. Kontaktron    + 75 za szt.

54. Wizjer  + 65 za szt.

55. Blacha z zaczepem regulacyjnym - przygotowanie pod montaż elektrozaczepu(8)  + 55 za szt.

56. Blacha zaczepowa do drzwi jedno i dwuskrzydłowych  + 30 za szt.

57. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 200 [mm]  + 160 za szt.

58. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 300 [mm]  + 205 za szt.

59. Blacha ochronna obustronna kopacz - wys. 900 [mm]  + 405 za szt.

60. Blacha ochronna obustronna PUSHPAD - wys. 300 [mm]  + 260 za szt.

(1)  - Liczymy za [m2] powierzchni otworu w murze.
(2) - Dla drzwi o wysokości zamówieniowej z ościeżnicą narożną Ho mniejszej niż 1800[mm] zamek dodatkowy montowany jest poniżej zamka głównego na wysokości 350 mm od dołu ościeżnicy.
(3) - W drzwiach wyposażonych w okucie antypaniczne na obu skrzydłach należy doliczyć koszt samozamykacza na skrzydło bierne + RKZ.
(4) - Elektrozaczep rewersyjny można zastosować tylko do zamka dodatkowego, należy więc do kosztów elektrozaczepu doliczyć koszt zamka dodatkowego.
(5) - Minimalna szerokość skrzydła biernego dla zastosowania listwy automatycznie opadającej = 400 [mm].
(6) - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.
(7) - Stosując zawiasy z regulacją 3D należy doliczyć koszt samozamykacza - zawiasy 3D nie posiadają sprężyny naciągowej.
(8) - W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy doliczyć opcję przepustu kablowego.

Dobór samozamykaczy powinien uwzględniać maksymalną szerokość i ciężar skrzydła do jakiej jest dopuszczony dany samozamykacz. 
Dobór powinien być dokonany zgodnie z kartami katalogowymi samozamykaczy umieszczonymi na stronach internetowych producen-
tów samozamykaczy. 



L25CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Opis techniczny

Informacje ogólne
Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe antywłamaniowe MultiSecure EI30 przezna-
czone są do wykonywania zamknięć otworów w ścianach, od których wymagana 
jest klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010: 
• betonowych lub żelbetowych, o grubości nie mniejszej niż 90 [mm],
• murowanych z cegły, z pustaków ceramicznych, z cegły silikatowej lub bloczków 

z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 175 [mm],
• szkieletowych, z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF, na ruszcie stalowym 

z kształtowników typu U 75, UA 75 i C 75 lub typu U 100, UA 100 i C 100.
Płaszczowe drzwi przeciwpożarowe MultiSecure EI30 w klasie antywłamanio-
wej RC2 i RC3 wg PN-EN 1627:2012, to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, 
przylgowe („z grubą przylgą”). Składają się ze skrzydła pełnego lub częściowo 
przeszklonego i ze stalowej ościeżnicy bez progu lub listwą opadającą. 
Ponadto drzwi MultiSecure EI30 z opcją zamka z funkcją antypaniczną lub prze-
szkleniem Ø 400 [mm] (bulaj), dostępne są w wersji bez klasy antywłamaniowej 
RC.

Informacje szczegółowe
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe, jednoskrzydłowe MultiSecure EI30 w kla-
sie antywłamaniowej RC2 - drzwi otwierane do wewnątrz (LW, PW) i RC3 - drzwi 
otwierane na zewnątrz (LZ, PZ), wg PN-EN 1627:2012. 
• Skrzydła drzwi płaszczowych przeciwpożarowych MultiSecure EI30, an-

tywłamaniowych w klasie RC2, RC3 lub bez klasy antywłamaniowej, jed-
noskrzydłowych, pełnych lub przeszklonych wykonane są z dwóch arkuszy 
blachy ocynkowanej o grubości 0,5 - 0,6 [mm] i powlekanej powłoką polie-
strową, malowane proszkowo lub w okleinach drewnopodobnych. Grubość 
skrzydła drzwi 41 ± 1 [mm].

• Ościeżnice drzwi wykonane są z kształtowników stalowych, profilowanych 
z blachy o grubości 1,2 -1,5 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki ościeżnic 
są lutospawane. Skrzydła drzwi są zawieszone w ościeżnicy na co najmniej 
dwóch zawiasach 3D z regulacją w trzech płaszczyznach.

• Uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM osadzona jest na 
obwodzie ościeżnicy, wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy. Dodatkowo 
umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 [mm]. 

Odporność ogniowa
Odporność ogniowa w klasie EI230 oznacza szczelność ogniową (zapobiega-
nie przedostawania się płomieni) i izolacyjność ogniową (ograniczenie przepły-
wu energii cieplnej) przez odpowiednio 30 minut. 

Dymoszczelność
Dymoszczelność to zdolność elementu do ograniczenia lub eliminacji przemiesz-
czania się spalin (gazów) lub dymu z jednej strony elementu na drugą. Drzwi 
stalowe MultiSecure EI230, spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-
2+A1:2010 dla klasy dymoszczelności Sa i Sm. 

Wypełnienie
Wypełnienie dla klasy odporności EI30 stanowi wełna mineralna o odpowied-
niej gęstości. 

Przekroje

1  - uszczelka przylgowa

2  - uszczelka pęczniejąca

3  - wełna mineralna

4  - poziom posadzki

1

2

3

4

Rys. 63. Drzwi stalowe płaszczowe jednoskrzydłowe 
przeciwpożarowe antywłamaniowe MultiSecure EI30.

Rys. 64. Przekrój pionowy 
drzwi stalowych płaszczowych 
przeciwpożarowych 
antywłamaniowych 
MultiSecure EI30 z ościeżnicą 
narożną.

Rys. 65. Przekrój poziomy drzwi stalowych płaszczowych przeciwpożarowych 
antywłamaniowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą narożną na wysokości zamka. 

Objaśnienia oznaczeń / typ drzwi
Dla identyfikacji stolarki przeciwpożarowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia: 
• pierwszy symbol skrótu oznacza grupę wyrobów:
 - “D“ -  drzwi, 
• drugi symbol skrótu oznacza ilość skrzydeł: 
 - “1“ -  drzwi jednoskrzydłowe, 
• trzeci symbol skrótu oznacza rodzaj materiału: 
 - “S40“ -  stalowe płaszczowe o gr. 40 [mm], 
• czwarty symbol skrótu oznacza odporność ogniową: 
 - “EI30“ -  odporność ogniowa 30 minut.

Znaczenie poszczególnych skrótów
Dostępne typy drzwi:
D1S40EI30 - drzwi (D) jednoskrzydłowe (1) stalowe płaszczowe (S40), o od-

porności ogniowej EI30 (EI30).

Wymiary drzwi
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i ogólno-
dostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć światło przejścia minimum 
900 [mm] szerokości i 2000 [mm] wysokości. Wymiar światła przejścia określa 
się przy skrzydle otwartym pod kątem 90° (wymiar nie uwzględnia okuć budow-
lanych jak klamka, dźwignia itp). Drzwi niespełniające powyższych wymagań 
klient zamawia na własną odpowiedzialność. 

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Wymiar w świetle przejścia Sj x Hj Wymiar w świetle muru So x Ho

800 x 2000 [mm] 865 x 2035 [mm]

900 x 2000 [mm] 965 x 2035 [mm]

1000 x 2000 [mm] 1065 x 2035 [mm]

Dla ościeżnicy narożnej i obejmującej:
• minimalna szerokość drzwi w świetle muru to 510 [mm], a maksymalna  

1065 [mm].
• minimalny wymiar wysokości drzwi w świetle muru wynosi 1780 [mm], a mak-

symalny 2235 [mm]. 
Dla ościeżnicy wewnętrznej:
• minimalna szerokość drzwi w świetle muru to 575 [mm], a maksymalna  

1130 [mm].
• minimalna wysokość drzwi w świetle muru to 1810 [mm], a maksymalna  

2265 [mm].

Podane wymiary maksymalne należy rozumieć jako wymiary w świetle przejścia, 
wymiarem zamówieniowym jest wymiar w świetle muru. Sposób doboru wymiaru 
w świetle muru - patrz str. L26. 

Określenie kierunku otwierania drzwi
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania 
drzwi jednoskrzydłowych. 

P L
wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz
Rys. 66. P - prawe (P). Rys. 67. L - lewe (L).

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Opis techniczny



L26 Opis techniczny , CSAiS/PL-PLN/04.09.2018

Kolory
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe MultiSecure EI30 o wymiarach typo-
wych wykonane są:

Skrzydło 
z blachy pokrytej powłoką poliestrową 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,  w kolorze:

Ościeżnica 
z kształtownika stalowego, malowanego 

proszkowo w kolorze:

RAL 7035 zbliżonym do RAL 7035

RAL 9016 zbliżonym do RAL 9016

RAL 8014 zbliżonym do RAL 8014

RAL 7016 zbliżonym do RAL 7016

Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe MultiSecure EI30 o wymiarach spe-
cjalnych wykonane są:(1)

Skrzydło 
z blachy pokrytej powłoką poliestrową 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,  w kolorze:

Ościeżnica 
z kształtownika stalowego, malowanego 

proszkowo w kolorze:

RAL 7035 zbliżonym do RAL 7035

RAL 9016 zbliżonym do RAL 9016

RAL 8014 zbliżonym do RAL 8014

RAL 8017 zbliżonym do RAL 8017

RAL 9010 zbliżonym do RAL 9010

RAL 7016 zbliżonym do RAL 7016

Opcjonalnie mogą zostać wykonane: 

Skrzydło 
z blachy pokrytej powłoką poliestrową 

i zabezpieczonej folią protekcyjną,  w kolorze:

Ościeżnica 
z kształtownika stalowego, malowanego 

proszkowo w kolorze:

„złoty dąb” zbliżonym do RAL 8003

„orzech” zbliżonym do RAL 8011

„Wenge - ciemny dąb” zbliżonym do RAL 8017

„Winchester” zbliżonym do RAL 8001

„Antracyt_O” zbliżonym do Antracyt

Inny kolor RAL
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe mogą być malowane na dowolny kolor 
z palety RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicz-
nym) lub kolory RAL mat struktura: 1013 Modern Pearl, 3000, 5003, 6005, 
7024, 7035, 8011, 9005 Modern Black, 9010 Modern White, 9016 oraz że-
liwo i kwarc. 
W przypadku malowania skrzydeł na kolory wg RAL skrzydła nie się zabezpie-
czone folią. 

Kolekcja Home Inclusive 
Kolekcja kolorów Home Inclusive 2.0 to kolekcja łącząca kolorystycznie trzy gru-
py produktowe Bramy|Drzwi|Ogrodzenia.
Drzwi mogą być pomalowane w 16 kolorach strukturalnych (mat struktura):  
HI SMOKE GREEN, HI WILLOW GREEN, HI FERN GREEN, HI DEEP GREEN, HI 
COMFORT GREY (RAL 9006), HI QUARTZ GREY, HI BROWN STONE, HI TRUE 
BLUE, HI MARINA HORIZON, HI MOODY CORAL, HI FLAME RED, HI MO-
DERN MA ROON, HI DEEP BROWN, HI ANTHRACITE, HI MODERN GRAPHITE 
(RAL 7016), HI WARM STONE (RAL 9007).
Patrz „UWAGA” str.3, pkt 1 w cen niku stolarki aluminiowej i stalowej.

Producent nie zaleca montowania drzwi w ciemnych kolo-
rach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej. 
Stolarka malowana jest farbą matową. 
Folię zabezpieczającą należy zerwać natychmiast po zamon-
towaniu wyrobów. 

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Opis techniczny

(1) - Kolory ościeżnic malowanych proszkowo i skrzydeł wykonanych z blachy powlekanej mogą się między sobą różnić odcieniami.

Ościeżnica
Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe MultiSecure 
EI30 wyposażone są w standardzie w ościeżnicę narożną. Można również wy-
konać drzwi z ościeżnicą wewnętrzną lub obejmującą. 
Poniższe schematy przedstawiają wszystkie trzy typy ościeżnic.
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Rys. 68. Ościeżnica narożna - standard. Rys. 69. Ościeżnica wewnętrzna.
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Rys. 70. Ościeżnica obejmująca.

Sposób doboru wymiaru w świetle muru w zależno-
ści od rodzaju ościeżnicy
Ościeżnica narożna lub obejmująca - drzwi jednoskrzydłowe 
Szerokość: wymiar światła przejścia + 65 [mm] = wymiar w świetle muru 
Wysokość: wymiar światła przejścia + 35 [mm] = wymiar w świetle muru 
 
Ościeżnica wewnętrzna - drzwi jednoskrzydłowe 
Szerokość: wymiar światła przejścia + 130 [mm] = wymiar w świetle muru 
Wysokość: wymiar światła przejścia + 65 [mm] = wymiar w świetle muru  

Wymiarowanie

Wymiar zamówieniowy 
(wymiar w świetle muru) drzwi stalowych 

płaszczowych przeciwpożarowych 
uwzględnia: 

luzu 
montażowego 
na szerokości 

na jedną stronę 
drzwi

luzu 
montażowego 
na wysokości

dla drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą 
narożną i obejmującą

10 [mm] 12 [mm]

dla drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą 
wewnętrzną

10 [mm] 10 [mm]

Podany wyżej wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłony 
języka zamka, bolców przeciwwyważeniowych i przetłoczeń pod kotwy monta-
żowe, kieszeni zawiasów z regulacją 3D - pod które należy wykonać punktowe 
wykucia w murze. 
W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż w konstrukcji 
stalowej obudowanej płytami GK-F) należy powiększyć otwór montażowy o: 
• 30 [mm] na szerokości oraz 0 [mm] na wysokości drzwi.  
Ościeżnice obejmujące dla zakresu grubości muru od 90 [mm] do 390 [mm], 
uwzględniają możliwość poszerzenia wymiaru grubości muru + 20 [mm]. 
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Okucia i zamki
Drzwi wyposażone są standardowo w zamek trzypunktowy automatyczny, 
z wkładką bębenkową klasy B z trzema kluczami, trzy bolce przeciwwyważe-
niowe zabezpieczające przed zdjęciem skrzydła lub wyważeniem drzwi oraz 
klamkę na długim szyldzie ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone są w samo-
zamykacz(1) szynowy oraz w dwa zawiasy 3D na skrzydło.
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w:
• przeszklenie, 
• okucie antypaniczne, 
• odbój, 
• wizjer,
• listwę automatycznie opadającą, 
• inne wg. informacji zawartych w opcjach dodatkowych. 

płaskownik
stalowy 10

Rys. 71. Montaż samozamykacza od strony zawiasowej - przekrój pionowy w nadprożu.

Rodzaje zamków
Drzwi MultiSecure EI30 wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny. 
Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zamek automatyczny z funkcją paniczną 
„B” lub „E” (dla drzwi bez opcji antywłamaniowej RC) lub w zamek z silnikiem 
elektrycznym autotronic z językami. 
Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic występuje w dwóch rodzajach: 
• autotronic z systemem blokady rodzicielskiej - za każdym razem pod-

czas zamykania skrzydła, następuje automatyczny wysuw dodatkowych języ-
ków zasuwnicy na 20 [mm] oraz języka głównego na 10 [mm]. Od zewnątrz 
skrzydło można otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu lub kluczem. Za 
pomocą klucza można manualnie doryglować skrzydło poprzez wysunięcie 
zasuwki na 20 [mm], co powoduje całkowitą blokadę zasuwnicy, klamki oraz 
systemu kontroli dostępu. Zamek dedykowany jest do drzwi przeciwpożaro-
wych z klasą antywłamaniową RC.

• autotronic P - za każdym razem podczas domykania skrzydła, następuje 
automatyczny wysuw dodatkowych języków zasuwnicy na 20 [mm], języka 
głównego na 10 [mm] oraz zasuwki na 20 [mm]. Od zewnątrz skrzydło można 
otworzyć za pomocą systemu kontroli dostępu, kluczem lub przez naciśnięcie 
klamki, dźwigni od wewnątrz. W tym wariancie nie ma możliwości manualnego 
doryglowania kluczem, klucz służy tylko do awaryjnego otwarcia drzwi. Zamek 
dedykowany jest do drzwi przeciwpożarowych bez klasy antywłamaniowej RC. 

Minimalna wysokość dla drzwi MultiSecure EI30 z zamkiem z silnikiem elektrycz-
nym z:
• ościeżnicą narożną i obejmującą to 2030 [mm],  
• ościeżnicą wewnętrzną to 2060 [mm].

Rys. 72. Wzory zamka trzypunktowego automatycznego i trzypunktowego autotronic z napę-
dem elektrycznym z językami.

Zamki elektryczne nie są wyposażone w zasilacz. Zasilacz jest dostępny za do-
płatą. Zasilacz należy zamontować na ścianie.
Wszystkie zamki elektryczne opcjonalnie można wyposażyć w zasilacz, który 
dostarcza napięcie bezpieczne do silnika zamka. Przewód o długości 3 [m], wy-
prowadzony jest z ościeżnicy zawsze od strony zawiasów. Do zasilacza należy 
doprowadzić zasilanie 230 [V] 50 [Hz].

System kontroli dostępu
Drzwi MultiSecure EI30 z zamontowanym zamkiem autotronic z silnikiem elek-
trycznym mogą być wyposażone w podtynkowe systemy kontroli dostępu mon-
towane obok drzwi na ścianie tj.: w czytnik linii papilarnych (jednokanałowy), 
klawiaturę kodową (jednokanałową) - podtynkowe. 
 

Rys. 73. Jednokanałowy czytnik linii 
papilarnych.

Rys. 74. Jednokanałowa klawiatura kodowa.

Wkładka antywłamaniowa 
Standardowo wkładka antywłamaniowa w klasie zabezpieczenia 4.1.B wg PN-EN 
1303:2007. Wkładka wyposażona jest standardowo w 3 klucze. 

Bolec przeciwwyważeniowy 
Bolec zabezpieczający przed wyważeniem drzwi. Do drzwi montowane są 3 
bolce na skrzydło.

(1) - Samozamykacz montowany jest standardowo po stronie przeciwnej do zawiasów. Opcjonalnie istnieje możliwość montażu samozamykacza po stronie zawiasów (szyna samozamykacza wystaje 10mm 
ponad ościeżnicę).

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Opis techniczny
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Klamki
Oferowana w standardzie klamka na szyldzie podłużnym ze stali nierdzewnej, 
istnieje możliwość zastosowania gałko-klamki na szyldach podłużnych w wersji 
drzwi z opcją RC. Natomiast w drzwiach MultiSecure EI 30 bez opcji RC do-
stępne są klamki i gałko klamki ze stali nierdzewnej na szyldach dzielonych lub 
dźwignia antypaniczna.

Rys. 75.  Klamka ze stali nierdzewnej do  
drzwi MultiSecure EI30 z opcją RC - standard.

Rys. 76. Uchwyt ze stali nierdzewnej do drzwi 
MultiSecure EI30 z opcją RC.

Rys. 77.  Dźwignia antypaniczna do drzwi MultiSecure EI30 bez opcji RC.

Rys. 78.  Klamka ze stali nierdzewnej do  
drzwi MultiSecure EI30 bez opcji RC.

Rys. 79. Uchwyt ze stali nierdzewnej do drzwi 
MultiSecure EI30 bez opcji RC.

Przeszklenia
W drzwiach stalowych płaszczowych przeciwpożarowych można zastosować 
przeszklenia ze szkła przeciwpożarowego, odpowiedniego do klasy drzwi. Stan-
dardowe wymiary przeszkleń w wersji przeciwpożarowej EI230, antywłamanio-
wej RC2 i RC3, które można zastosować na skrzydło drzwi: 
• przeszklenie 450x660 [mm] P5A/EI30, 
• przeszklenie 250x1400 [mm] P5A/EI30. 

Rys. 80. Przeszklenie 450 x 660 [mm]  
P5A/EI30

Rys. 81. Przeszklenie 250 x 1400 [mm]  
P5A/EI30

W przypadku drzwi z szybą ppoż zamontowanych od strony nasłonecznionej 
istnieje ryzyko zmatowienia szyby.
Dla wersji przeciwpożarowej EI230 ale bez klasy antywłamaniowej RC2 i RC3 
mogą być zastosowane przeszklenia o wymiarach jak na Rys. 80 i Rys. 81 oraz 
przeszklenie Ø 400 [mm] wykonane z pojedynczej szyby EI30. 

15
00

Rys. 82. Przeszklenie Ø 400 [mm] 

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
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Doszczelnienia progowe 
Zewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe MultiSecure EI30 RC2 i RC3 wykonane 
są w wersji z listwą automatycznie opadającą i okapnikiem, okapnik należy przy-
kręcić nad drzwiami do ościeżnicy. 
Drzwi wewnętrzne w standardzie wykonywane są jako bezprogowe (dołem pro-
file ościeżnicy połączone są ceową listwą transportową, którą należy usunąć 
lub zatopić w posadzce podczas montażu). Istnieje możliwość wykonania drzwi 
wewnętrznych przeciwpożarowych z listwą opadającą (drzwi dymoszczelne).

1

2

38

24

19

Rys. 83. Szczelina dolna 
drzwi bez progu.

Rys. 84. Przekrój przez listwę 
opadającą.

Rys. 85. Przekrój przez listwę.

1  - poziom posadzki 2  - listwa opadająca

Odbój podłogowy
Odbój podłogowy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Rys. 86. Odbój podłogowy

Wyposażenie i dostawa 
Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu (otwory w ościeżnicy do mon-
tażu bezpośredniego. Dyble montażowe klient dobiera w zależności od rodzaju 
muru i wytycznych montażowych rysunków poniżej. 
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Wymagania montażowe

10 60-120

Ø 7,5 x (70 – 130 [mm]) – w zależności od rodzaju muru
Ø 10 x (70 – 130 [mm]) – w zależności od rodzaju muru

Rys. 87.  Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą narożną
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Rys. 88. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą narożną - 
przekrój poziomy.
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Rys. 89. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą narożną - 
przekrój pionowy.

10 60-120

Ø 7,5 x (70 – 130 [mm]) – w zależności od rodzaju muru
Ø 10 x (70 – 130 [mm]) – w zależności od rodzaju muru

Rys. 90.  Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą obejmującą
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Rys. 91. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą obejmującą 
- przekrój poziomy.
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Rys. 92. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą obejmującą 
- przekrój pionowy.

10

60-120

Ø 7,5 x (105 – 165 [mm]) 
– w zależności od rodzaju muru
Ø 10 x (105 – 165 [mm]) 
– w zależności od rodzaju muru

Rys. 93.  Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą wewnętrzną
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Rys. 94. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą wewnętrzną 
- przekrój poziomy.
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Rys. 95. Montaż do muru drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżnicą wewnętrzną 
- przekrój pionowy.
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Rys. 100. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą obejmującą - przekrój poziomy.
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Rys. 101. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 z ościeżni-
cą obejmującą - przekrój pionowy.

min. 30

Ø 7,5 x (min. 90 [mm]) 

Rys. 102.  Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą wewnętrzną

So

Sj=So–130 1010

Rys. 103. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą wewnętrzną - przekrój poziomy.

min. 30

10

Ø 7,5 x (min. 75 [mm]) 

Rys. 96.  Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą narożną
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Rys. 97. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.
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Rys. 98. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą narożną - przekrój pionowy.
  

min. 30

10

Ø 7,5 x (min. 75 [mm]) 

Rys. 99.  Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą obejmującą



L31CSAiS/PL-PLN/04.09.2018 , Opis techniczny

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Wykonanie typowe

H
o

H
j=

H
o–

65

8

10

Rys. 104. Montaż do konstrukcji stalowej drzwi jednoskrzydłowych MultiSecure EI30 
z ościeżnicą wewnętrzną - przekrój pionowy.
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Rys. 105. Montaż do muru drzwi MultiSecure EI30 z ościeżnicą narożną - przekrój poziomy.

So - szerokość otworu, 
Sj - szerokość światła przejścia
  dla ościeżnicy narożnej i obejmującej Sj = So-65 [mm],
  dla ościeżnicy wewnętrznej Sj = So - 130 [mm].
Ho - wysokość otworu, 
Hj - wysokość światła przejścia, 
  dla ościeżnicy narożnej i obejmującej Hj = Ho - 35 [mm], 
  dla ościeżnicy wewnętrznej Hj = Ho - 65 [mm].
Emin - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła pod kątem 90o
  Emin = Sj + 92 [mm] 
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Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Wykonanie typowe

OPCJE DODATKOWE patrz str. L34

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w klasie RC2 i RC3 odporności na włamanie potwierdzone APROBATĄ 
TECHNICZNĄ ITB AT-15-9771/2016  - wykonanie typowe

D1S40EI30 - LW, PW - RC2
D1S40EI30 - LZ, PZ - RC3

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokry-
te blachą ocynkowaną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem 
ognioodpornym, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło. 

• Okucia: zamek trzypunktowy automatyczny z wkładką bębenkową klasy B oraz klamka na 
długim szyldzie ze stali nierdzewnej. 

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016. 
• Wyposażenie: dwa zawiasy 3D, samozamykacz szynowy, bez progu i okapnika, z listwą trans-

portową. 

OPCJE DODATKOWE do drzwi typowych
Do drzwi typowych można dobrać następujące opcje dodatkowe
• odbój, 
• wizjer, 
• zamek antypaniczny,
• dymoszczelność
• przeszklenia.

Drzwi typowe produkowane są pod zamówienia klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wykonaniu typowym drzwi należy wyceniać jako wykonanie specjalne.
Drzwi produkowane są pod zamówienia klienta.

Wymiar w świetle przejścia  (SjxHj) w [mm] Wymiar w świetle muru  (SoxHo) w [mm] EI 30 RC2, RC3

800 x 2000 865 x 2035 2930
900 x 2000 965 x 2035 2940

1000 x 2000 1065 x 2035 2950
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(1) - Dopłata do wzoru MS1 dotyczy tylko dwóch pionowych aplikacji. Przeszklenie należy doliczyć zgodnie z tabelą 
opcji dodatkowych ze str. L34.

(2) - Cena dotyczy aplikacji jednostronnych naklejonych na skrzydło drzwiowe tylko od strony zawiasowej. Brak możliwo-
ści naklejania aplikacji od strony przeciwnej do zawiasów. Min wysokość otworu dla drzwi z aplikacjami 1920 [mm]. 
Kolory niestandardowe oraz przeszklenia należy dodatkowo doliczyć wg. tabeli z opcjami dodatkowymi. OPCJE DODATKOWE patrz str. L34

Klasa odporności Wysokość w świetle muru Ho od 1780 do 2080 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do 

EI30 RC2,  RC3 od 510 do 815 915 1015 1065

3075 3085 3100 3105

Klasa odporności Wysokość w świetle muru Ho od 1810 do 2080 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do  

EI30 RC2, RC3                       
Ościeżnice nietypowe od 575 do 880 980 1080 1130

Ościeżnica wewnętrzna 3210 3220 3230 3235

Klasa odporności Wysokość w świetle muru Ho od 2081 do 2265 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do  

EI30 RC2, RC3   
Ościeżnice nietypowe od 575 do 880 980 1080 1130

Ościeżnica wewnętrzna 3245 3255 3270 3275

Klasa odporności Wysokość w świetle muru Ho od 2081 do 2235 w [mm], szerokość w świetle muru So w [mm] do 

EI30 RC2,  RC3 od 510 do 815 915 1015 1065

3115 3125 3135 3140

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Wykonanie specjalne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w klasie RC2 i RC3 odporności na włamanie potwierdzone APROBATĄ 
TECHNICZNĄ ITB AT-15-9771/2016 - wykonanie specjalne

D1S40EI30 - LW, PW - RC2
D1S40EI30 - LZ, PZ - RC3

• Konstrukcja: ościeżnica narożna malowana proszkowo, z uszczelką przylgową, skrzydło pokry-
te blachą ocynkowaną i powłoką poliestrową zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem 
ognioodpornym, z trzema bolcami antywyważeniowymi na skrzydło. 

• Okucia: zamek trzypunktowy automatyczny z wkładką bębenkową klasy B oraz klamka na dłu-
gim szyldzie ze stali nierdzewnej. 

• Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017, RAL 7016. 
• Wyposażenie: dwa zawiasy 3D, samozamykacz szynowy, bez progu i okapnika, z listwą trans-

portową. 

Wzory drzwi z aplikacjami jednostronnymi ze stali nierdzewnej naklejonymi na skrzydło drzwiowe

Symbol drzwi MS1 MS2 MS3 MS4 MS5

Dopłata za aplikacje jednostronne ze stali 
nierdzewnej wg podanych wzorów do 
drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach do 
1065x2235 [mm](2)

100 zł (1) 150 zł 240 zł 150 zł 150 zł

Ościeżnica wewnętrzna

Ościeżnica narożna

Zakres wykonania drzwi MultiSecure EI30 z opcją RC wynosi:
• dla ościeżnicy narożnej i obejmującej, wymiary otworu So x Ho: szerokość So - 843 - 1065 [mm], wysokość Ho - 1784 - 2235 [mm]
• dla ościeżnicy wewnętrzne, wymiary otworu So x Ho: szerokość So - 908 - 1130 [mm], wysokość Ho - 1814 - 2265 [mm].
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1. Malowanie na inny kolor wg RAL + 80 za m2

2. Malowanie na kolory strukturalne oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0 wg wykazu na str. L26 + 120 za m2

3. Okleina drewnopodobna “złoty dąb”, “orzech”, "winchester", "wenge- ciemny dąb", "antracyt" (1) + 200 za skrzydło

4. Zamek trzypunktowy automatyczny panic (funkcja E) klamka-gałka (bez opcji antywłamaniowej RC) + 1020 za szt.

5. Zamek trzypunktowy automatyczny panic (funkcja B) klamka-klamka (bez opcji antywłamaniowej RC) + 1040 za szt.

6. Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic P z językami z funkcją panic (funkcja E) klamka-gałka (bez opcji antywłamaniowej RC)(3) + 1900 za szt.

7. Zamek z silnikiem elektrycznym autotronic z blokadą rodzicielską z językami klamka - gałka(3) + 1350 za szt.

8. Zasilacz impulsowy do zamków z silnikiem elektrycznym + 335 za szt.

9. Dopłata za dźwignię antypaniczną z połówkową klamką lub połówkową gałką (bez opcji antywłamaniowej RC) + 1320 za kpl.

10. Drzwi MultiSecure EI30 bez opcji antywłamaniowej - okucie klamka - klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym – 45 za szt.

11. Drzwi MultiSecure EI30 bez opcji antywłamaniowej - okucie klamka-gałka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym – 15 za szt.

12. Wizjer do drzwi ppoż + 50 za szt.

13. Odbój + 40 za szt.

14. Dodatkowy zawias + 160 za szt.

15. Dopłata do drzwi zewnętrznych + 340 za szt.

16. Dymoszczelność (listwa automatycznie opadająca)  + 320 za skrzydło

17.
Przeszklenie EI30(2) z ramką ze stali nierdzewnej  
szerokość x wysokość [mm] (dostępne dla opcji antywłamaniowej RC)

450x660 + 1400 za szt.

250x1400 + 1500 za szt.

18.
Przeszklenie EI30(2) z ramką ze stali nierdzewnej  
szerokość x wysokość [mm] (bez opcji antywłamaniowej RC)

450x660 + 850 za szt.

250x1400 + 950 za szt.

19. Przeszklenie EI30(2) okrągłe fi 400 [mm] (bulaj) z ramką ze stali nierdzewnej (bez opcji antywłamaniowej RC) + 700 za szt.

20. Ościeżnica obejmująca grubość muru 90-110 [mm] dopłata do drzwi + 190 za szt.

21. Ościeżnica obejmująca grubość muru 111-140 [mm] dopłata do drzwi + 200 za szt.

22. Ościeżnica obejmująca grubość muru 141-180 [mm] dopłata do drzwi + 220 za szt.

23. Ościeżnica obejmująca grubość muru 181-240 [mm] dopłata do drzwi + 240 za szt.

24. Ościeżnica obejmująca grubość muru 241-390 [mm] dopłata do drzwi + 270 za szt.

25. Czytnik linii papilarnych jednokanałowy do montażu podtynkowego + 2360 za szt.

26. Klawiatura jednokanałowa do montażu podtynkowego + 1924 za szt.
27. Aplikacja - paski ze stali nierdzewnej szer. 30 [mm] patrz str. L33

(1) - Dla skrzydła “złoty dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8003, dla skrzydła “orzech” ościeżnica w kolorze RAL 8011, dla skrzydła „Wenge - ciemny dąb” ościeżnica w kolorze RAL 8017, dla skrzydła 
„Winchester” ościeżnica w kolorze RAL 8001, dla skrzydła „Antracyt_O” ościeżnica w kolorze Antracyt

(2) - Przeszklenia - podany wymiar światła szyby.
(3) - Minimalna wysokość dla drzwi MultiSecure EI30 z zamkiem z silnikiem elektrycznym z:

• ościeżnicą narożną i obejmującą to 2030 mm,  
• ościeżnicą wewnętrzną to 2060 mm. 

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe antywłamaniowe 
MultiSecure EI30
Opcje dodatkowe
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OFERTA

segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, automatyka

segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia 
panelowe kratowe, automatyka

drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, 
ścianki i fasady aluminiowe ppoż.

drzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż., 
drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności ogniowej 

WIŚNIOWSKI

Bramy garażowe

Bramy przemysłowe

Ogrodzenia posesyjne

Ogrodzenia przemysłowe

Stolarka aluminiowa

Stolarka stalowa

www.wisniowski.pl
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