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WYPOSAŻENIE
Cennik drzwi wewnątrzklatkowych

Cena netto

Drzwi z ościeżnicą drewnianą i progiem

950,00 zł

Drzwi z ościeżnicą metalową pełną narożną i progiem (tylko szer. „80”)

930,00 zł

Drzwi z ościeżnicą metalową pełną i progiem

920,00 zł

Drzwi z ościeżnicą metalową połówkową i progiem

890,00 zł

Skrzydło bez ościeżnicy (zamek zapadkowy)

550,00 zł

Wysokość 203 cm - w promocji bez dopłaty

0,00 zł

Wyposażenie za dopłatą

Cena netto

Opaski wykańczające (70x12)

60,00 zł

Skrócenie skrzydła (maksymalnie 80 mm)

50,00 zł

Skrócenie ościeżnicy drewnianej

50,00 zł

Osłonki na zawiasy – komplet (satyna, mosiądz)

30,00 zł

Drzwi w komplecie
Przy zakupie naszego
skrzydła drzwiowego
z wybraną ościeżnicą
otrzymasz zmontowany
zestaw, składający się
ze skrzydła, ościeżnicy
i progu.

Jakie są zalety
takiego rozwiązania?

Klamka i szyld
SPACE
mosiądz

Klamka i szyld
SPACE
satyna

Klamka i rozeta
FOKUS
mosiądz

Klamka i rozeta
FOKUS
satyna

Klamka i szyld
AXA Ottawa
mosiądz

Klamka i szyld
AXA Ottawa
satyna

Klamka i szyld
AXA Niagara
mosiądz

Klamka i szyld
AXA Niagara
satyna

1

Postawcie Państwo
na sprawdzone
rozwiązanie!

SYSTEM

Zestaw wkładek
w systemie jednego klucza.
(w komplecie 6 kluczy)

Wkładka WILKA
mosiądz
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i

Wkładka WILKA
satyna

Tylko tak przygotowany
zestaw gwarantuje
bezpieczeństwo, szybki
i bezstresowy montaż oraz
prawidłowefunkcjonowanie
drzwi przez lata.
Wszystkie elementy będą
pasowały do siebie idealnie!
W konkurecyjnych firmach
otrzymujesz ościeżnicę do
samodzielnego montażu
i często okazuje się, że
zawiasy w skrzydle
i ościeżnicy były osadzone
w złych miejscach, kolor
ościeżnicy i skrzydła był
inny, brakowało jakichś
drobnych elementów...

Wkładka DMO
mosiądz

Wkładka DMO
satyna

Klamki i wkładki dostępne w kolorach widocznych na zdjęciach

Zmontowany zestaw sam
w sobie jest dowodem na
to, że montaż przebiegnie
szybko i sprawnie.

Wszystkie ceny NETTO

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry skrzydła
„80” (84,4x203 cm), „90” (94,4x203 cm)

Grubość skrzydła

46 mm

Rama

z drewna sosnowego, klejonego

Wypełnienie ramy

płyta dźwiękochłonna - 32dB

Pokrycie ramy

folia PVC o grubości 0,35 mm (kolor do wyboru)

Okładziny

płyta MDF o grubości 6 mm

Uszczelka

w przyldze skrzydła, wciskana

Zawiasy

3 szt.

Bolce antywyważeniowe

3 szt. (kołki stalowe)

Zamek dolny

trójbolcowy (rozstaw 72 mm)

Zamek górny

trójbolcowy

Wizjer

szerokokątny (fi 14 mm)

1722

1990

2070
2020

780*

242

Wymiary zewnętrzne

30 (wymiar progu)

do zamka trójbolcowego z regulacją

Blacha zaczepowa górna

do zamka trójbolcowego

Gniazda na bolce antywyw.

3 szt. (tuleje stalowe)

uszczelka progowa

„80” (89,5x208 cm), „90” (99,5x208 cm)

Wymiary przekroju elem.

10x5 cm (grubość x szerokość),

Zawiasy

3 szt.

Gniazda – zaczep dolny

do zamka trójbolcowego

Gniazda – zaczep górny

do zamka trójbolcowego

Gniazda na bolce antywyw.

3 szt. (tuleje stalowe)

55
100

26
4

2
15

32

20

tynk
wypełnienie
8

ościeżnica pełna
uszczelka

30

farba kryjąca proszkowa RAL 8017

26
4 20

84

Pokrycie ościeżnicy

55
100

8

blacha o grubości 1,5 mm

15

folia PCV (0,35 mm)

5x5 cm – ościeżnica połówkowa
Materiał

2
32

uszczelka progowa
próg drewniany z nakładkami aluminiowymi

Parametry ościeżnicy stalowej pełnej i połówkowej
Wymiary zewnętrzne

90

próg drewniany
z nakładkami
aluminiowymi

W razie zakupu skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą drewnianą
fabrycznie instalujemy górny i dolny zamek trójbolcowy.

2082

Blacha zaczepowa dolna

2082

3 szt., regulowane w trzech płaszczyznach

46

28
2039

Zawiasy

74

90

okleina PVC o grubości 0,35 mm w kolorze skrzydła

2039

Pokrycie ościeżnicy

15

drewno sosnowe, klejone

90

Materiał

15

10x5 cm (grubość x szerokość)

20
46

100

Wymiary przekroju elem.

100
74
2032
50
2000

„80” (89,5x208 cm), „90” (99,5x208 cm)

2032
2000

Wymiary zewnętrzne

90

50

Parametry ościeżnicy drewnianej

28

podłogą a dołem skrzydła)
15(odstęp między
100
20

15
50

mur

kotwa
tynk
wypełnienie

uszczelka

5

30

W razie zakupu skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą stalową
fabrycznie instalujemy górny i dolny zamek trójbolcowy.

58

30

ościeżnica narożna

15

mur

kołek
rozporowy

50

Wymiary otworu w ścianie
Szerokość
drzwi

Ościeżnica osadzona wewnątrz
muru [wys. x szer.]

Ościeżnica osadzona wewnątrz
muru [wys. x szer.]

Ościeżnica osadzona jako
narożna [wys. x szer.]

„80”

2095x901 mm

2095x900 mm

2026x845 mm

„90”

2095x1001 mm

2095x1000 mm

2065x945 mm
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DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE
80 / 90

80 / 90

80 / 90

80 / 90

3
2
6

4
1

6

1

Bastion 02

Bastion 03

Bastion 05

2
80 / 90

80 / 90

80 / 90

5
2

6

4
3

2

5

1

Bastion 06

Bastion 01

Bastion 07

Bastion 11

Konstrukcja
1

Ramy skrzydeł drzwiowych wewnątrz-klatkowych wykonane są z drewna

iglastego wzmocnionego
3

2

80 / 90

80 / 90

profilem aluminiowym. W ich wnętrzu znajduje się

płyta dźwiękochłonna. Drzwi wejściowe do mieszkań okleiliśmy

(6 mm) frezowaną, którą z kolei pokryliśmy wytrzymałą

5

4

płytą MDF

folią dekoracyjną

PVC o grubości 0,35 mm. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii
okleinowania bez łączenia na krawędziach przylgi, uzyskaliśmy większą
wytrzymałość oraz estetykę wykończenia.

Wyposażenie
Drzwi

wyposażono

w

1

dwa

zamki

trójbolcowe

oraz

2

trzy

bolce

antywyważeniowe, które poprawią bezpieczeństwo Państwa mieszkania. Wokół
3 uszczelkę, która zatrzyma zimno, hałas
i kurz. W komplecie jest także 4 wizjer oraz kolorystycznie dopasowany 5 próg
z nakładkami aluminiowymi i uszczelką.

ościeżnicy i skrzydła poprowadzono

Skrzydło montowane jest na 6 trzech zawiasach z wkładką teflonową – można
je regulować w trzech płaszczyznach. Istnieje możliwość zastosowania opasek
wykańczających.
Do skrzydła drzwiowego możemy dopasować
cztery wersje ościeżnicy:
drewnianą w kolorze skrzydła (pokrytą tą samą folią, co skrzydło), stalową
pełną, pełną narożną lub stalową połówkową.
Drzwi Bastion można eksploatować w ciężkich warunkach,
należą do klasy 3 (wg. normy PN-EN 1192:2001).

Wyróżna je bardzo wysoka izolacyjność akustyczna - wg. badań 32dB.
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Bastion 12

LEGENDA:
ALU

almuniowe wstawki

Bastion 13

80 / 90

80 / 90

Bastion 15

80 / 90

Bastion 17

80 / 90

80 / 90

Bastion 18

80 / 90

80 / 90

Bastion 19

80 / 90

Bastion 21

80 / 90

ALU

80 / 90
ALU

Bastion 30

Bastion 31

80 / 90

80 / 90

Bastion 32

80 / 90
ALU

Bastion 35

Bastion 33

Bastion 36

Bastion 34

80 / 90
ALU

80 / 90
ALU

Bastion 37

Bastion 38

Bastion 39

Okleiny:

biały

buk

olcha

mokka

kasztan

orzech

heban

wiśnia

cedr

sosna
sacramento

złoty
dąb

dąb
szary

krem
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F.P.H.U. - Stanisław Węgrzyn
Wola Mielecka 115
39-300 Mielec
tel. +48 (17) 773 01 17
fax +48 (17) 773 01 63
tel.kom. +48 507 070 700
tel.kom. +48 504 937 485
email: drzwi@wegrzyn.biz
Lokalizacja GPS:
E 21.39107o
N 50.29207o

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.
Niniejszy katalog obowiązuje od 01.03.2013. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory produktów przedstawionych w katalogu mogą różnić się od oryginału.
Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych
oraz w innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody DRZWI WĘGRZYN.

