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e-mail: biuro@krcenter.pl

Dobre otwarcie na świat – te słowa to motto naszej firmy. Już od kilku lat w ich myśl 

produkujemy drzwi dopasowane do życia naszych Klientów. Długie analizy potrzeb i rynku 

pozwoliły nam ustalić ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Co nas wyróżnia?

Drzwi śródlokalowe z długą żywotnością
Wieloletnie obserwacje sprawiły, że w produkcji drzwi wejściowych wewnętrznych, 

czyli tych stosowanych pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową, stawiamy na 

drewniane ramiaki, co znacząco wydłuża żywotność konstrukcji. Skrzydła drzwiowe 

Bastion oklejamy sprawdzoną, trwałą folią PVC bez łączenia na krawędziach przylgi. 

Okleina dostępna jest w wielu wspaniałych kolorach imitujących drewno. strona 4

Trwałe drzwi stalowe
Zajmujemy się przetwarzaniem drzwi stalowych do budynków i mieszkań. Postawili-

śmy na drzwi czołowych polskich producentów. Dokonujemy daleko idących mody-

fikacji zgodnie z panującymi trendami oraz oczekiwaniami Klientów. Drzwi takie są 

odporne na warunki atmosferyczne, służą latami i cieszą oko.  strona 18

Piękne i bezpieczne drzwi drewniane i płytowe
Wymagającym Klientom proponujemy trwałe drzwi drewniane i płytowe. Wykonane 

są z najwyższej jakości drewna (z sosny i/lub dębu), a zastosowane w nich rozwiązania 

konstrukcyjne sprawiają, że są nie tylko ozdobą elewacji, ale także solidnym 

zabezpieczeniem. strona 42

Estetyka i jakość drzwi wewnętrznych
W produkcji drzwi wewnętrznych skupiliśmy się na drzwiach o wysokiej estetyce 

i nieprzeciętnej jakości wykonania. Nasze drzwi dopracowane są w każdym detalu. 

Pozbawione są łączenia na krawędziach przylgi, co wyraźnie poprawia ich wygląd 

oraz trwałość. Wyeliminowaliśmy także ostre krawędzie. strona 46

Doświadczenie i znajomość rynku
Naszą ekipę stanowią doświadczeni pracownicy zaangażowani w każdy etap produkcji. 

Tylko takim mogliśmy zaufać, myśląc o naszych przyszłych Klientach.

Śledzimy trendy. Łącząc ze sobą różne kolory i materiały: drewno, szkło i metal, 

tworzymy drzwi o niepowtarzalnym wzornictwie. Ich różnorodność sprawia, że każdy 

dopasuje coś do swojego gustu i wnętrza. Jednak wygląd to nie wszystko, zatem 

obiektem naszej nieustannej troski pozostają trwałość i bezpieczeństwo.

Paleta barw, jaką oferujemy, nie jest przypadkowa. Uważnie śledzimy kolorystykę 

stosowaną przez producentów mebli i podłóg i do niej dopasowujemy naszą ofertę. 

Pozwalamy tym samym stworzyć naszym Klientom idealne połączenie barw w ich 

domach.

Kierunek otwierania drzwi

Dane kontaktowe

Drzwi lewe

www.krcenter.pl

O naszej firmie

Drzwi prawe

porada
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Drzwi śródlokalowe

Na zdjęciu drzwi Bastion N-07

Bastion
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Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion można eksploatować w ciężkich warunkach – należą 
do klasy 3 (według normy PN-EN 1192:2001). Wyróżnia je także bardzo wysoka izolacyjność 
akustyczna – według badań 32 dB.

Konstrukcja
Ramy skrzydeł drzwiowych Bastion wykonane są z drewna iglastego i wzmocnione 

aluminiowym profilem. W ich wnętrzu znajduje się płyta dźwiękochłonna. Drzwi 

wejściowe do mieszkań okleiliśmy frezowaną płytą MDF (6 mm), którą następnie 

pokryliśmy wytrzymałą folią dekoracyjną PVC o grubości 0,35 mm. Dzięki 

zastosowaniu unikalnej technologii okleinowania bez łączenia na krawędziach 

przylgi, uzyskaliśmy większą wytrzymałość oraz estetykę wykończenia. 

Drzwi naszej konstrukcji spełniają wysokie normy – odpowiadają drzwiom klasy 3 

(według normy PN-EN 1192:2001) i mogą być stosowane w ciężkich warunkach. 

Ponadto wyróżniają się wysoką izolacyjnością akustyczną – niezależne badania 

potwierdzają, że wynosi ona aż 32 dB, co jak na drzwi wejściowe do mieszkań jest 

wynikiem znakomitym.

Wyposażenie
Drzwi wyposażono w dwa zamki oraz trzy bolce antywyważeniowe, które poprawią 

bezpieczeństwo Państwa mieszkania. Wokół ościeżnicy i skrzydła poprowadzono 

uszczelkę, która zatrzyma zimno, hałas i kurz. W komplecie są także wizjer oraz 

kolorystyczne dopasowany próg z uszczelką.

Skrzydło montowane jest na trzech zawiasach z wkładką tytanową – można je regulo-

wać w trzech płaszczyznach. Istnieje możliwość zastosowania opasek wykańczających.

Do skrzydła drzwiowego możemy dopasować nawet pięć wersji ościeżnicy: 

drewnianą,  drewnianą regulowaną, stalową pełną, stalową pełną kątową lub stalową 

połówkową. Ościeżnice drewniane pokryte są tą samą folią PVC, co skrzydło, zaś 

stalowe wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm i pokryte brązową farbą proszkową.

Zmontowany zestaw – gwarancja sprawnego montażu
Przy zakupie skrzydła drzwiowego Bastion z wybraną ościeżnicą otrzymają Państwo 

zmontowany zestaw, składający się ze skrzydła, ościeżnicy i progu.

Przy zakupie klamki w skrzydle fabrycznie wywiercone zostaną odpowiednie otwory.

Wyposażenie za dopłatą
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Wykonanie skrzydła na wymiar (krótszego o maks. 8 cm) 50,00 zł 61,50 zł

Skrzydło dwukolorowe 100,00 zł 123,00 zł

Skrócenie ościeżnicy drewnianej 50,00 zł 61,50 zł

Opaski wykańczające (6x1,2 cm) 50,00 zł 61,50 zł

Wkładka WILKA (30/45) – system jednego klucza, klasa „B” 170,00 zł 209,10 zł

Osłonki na zawiasy – komplet (satyna, mosiądz) 30,00 zł 36,90 zł

W naszej ofercie pojawiły się interesujące 

nowości. Uwagę wielbicieli nowoczesności 

zwracamy zwłaszcza na nową grupę drzwi 

– Bastion Alu Radius. Polecamy również 

przejrzenie nowych kolorów oklein – dają 

duże możliwości kompozycji.

nowości

Zawiasy z tytanową wkładką można regulować we wszystkich trzech płaszczyznach. Dzięki temu skrzydło można będzie idealnie dopasować do ościeżnicy.

Dostępne okleiny
Wymienione niżej okleiny można zasto-

sować do wszystkich drzwi z serii Bastion:

dąb złoty

cedr

wenge deska

biały krem buk olcha

kasztan

mokka

akacja

hebandąb

dąb portodąb bielonydąb rustico

orzech

dąb szary

nowość

nowość

Dobre otwarcie na świat
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Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne „80” (84,4x203 cm), „90” (94,4x203 cm)

Grubość skrzydła 46 mm

Rama z drewna sosnowego, klejonego

Wypełnienie ramy płyta dźwiękochłonna

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., regulowane w trzech płaszczyznach

Bolce antywyważeniowe 3 szt. (kołki stalowe)

Zamek dolny trzybolcowy

Zamek górny trzybolcowy

Wizjer szerokokątny (Ø 14 mm)

Parametry ościeżnic
Ościeżnica 
drewniana

Ościeżnice stalowe: pełna,  
pełna kątowa i połówkowa

Ościeżnica 
regulowana

Szerokość drzwi „80” „90” „80” „90” „80” „90”

W
ym

ia
ry

: zewnętrzne 895x2080 mm 995x2080 m 895x2080 mm 995x2080 mm 860x2050 mm 960x2050 mm

otworu montażowego 915x2090 mm 1015x2090 mm przedstawione na stronie 7 880x2070 mm 980x2070 mm

krycia opasek (zewn.) nie dotyczy nie dotyczy 965x2100 mm 1065x2100 mm

przekroju elem. (grub. x szer.) 100x50 mm 100x50 mm lub 50x50 mm1 panel o grub. 30 mm

Zakres regulacji nie dotyczy nie dotyczy od 100 do 300 mm, co 10 mm

Materiał drewno sosnowe, klejone blacha o grubości 1,5 mm drewno sosnowe, klejone

Pokrycie ościeżnicy okleina PVC o grubości 0,35 mm w 
kolorze skrzydła

farba kryjąca, proszkowa; kolor 
RAL 8017

okleina PVC o grubości 0,35 mm  
w kolorze skrzydła

Zawiasy 3 szt., średnica (Ø): 16 mm 3 szt., średnica (Ø): 13,5 mm 3 szt., średnica (Ø): 16 mm

Blacha zaczepowa dolna regulowana do zamka trójbol. bez regulacji regulowana do zamka trójbol.

Blacha zaczepowa górna regulowana do zamka trójbol. bez regulacji regulowana do zamka trójbol.

Gniazda na bolce antywyważ. 3 szt. (tuleje stalowe) 3 szt. (tuleje stalowe) 3 szt. (tuleje stalowe)

Próg w zestawie aluminiowy z wkładką drewnianą aluminiowy z wkładką drewnianą drewniany z nakładkami alum.
1 Dla ościeżnicy stalowej, połówkowej

Rozmiary wkładek
Wkładka patentowa 31/46

Wkładka WILKA w systemie jednego klucza (klasa „B”) 30/45

Drzwi śródlokalowe INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydła dwukolorowe
Za dopłatą drzwi Bastion mogą być wy-

konane w wersji dwukolorowej – od stro-

ny mieszkania mogą zostać pokryte inną 

okleiną niż od strony klatki. Dzięki temu 

wszystkie drzwi w Państwa mieszkaniu 

mogą być w jednym kolorze. Polecamy!

Nasze drzwi wyróżniają się ponad-

przeciętną dźwiękochłonnością. Dzięki 

specjalnej konstrukcji drzwi będą tłumiły 

sporą część hałasu dobiegającego z klatki 

schodowej.

Drzwi wejściowe Bastion spełniają wysokie normy. Można je eksploatować 

w ciężkich warunkach – należą do klasy 3 (według normy PN-EN 1192:2001).

www.krcenter.pl6



Wymiary otworu w ścianie [szer. x wys.]

Szerokość drzwi

Ościeżnica stalowa pełna Ościeżnica stalowa pełna, kątowa; stalowa połówkowa

osadzona wewnątrz muru osadzona jako narożna

„80”* 901x2095 mm 900x2095 mm 845x2026 mm

„90”* 1001x2095 mm 1000x2095 mm 945x2026 mm

Ościeżnice:

Ościeżnica drewniana

15

4

15

26
20

próg aluminiowy
z wkładką drewnianą

uszczelka progowa

32
20

32
20

00

20
39

20
82

74

74
100

90
90

50

100

46

20

28

28 Ss 844 („80”) lub 944 („90”)

30
612 („80”) lub 712 („90”)

ościeżnica drewniana

uszczelka w ościeżnicy

uszczelka w skrzydle
zawias drzwiowy fi 16
płyta MDF (6 mm)
folia PCV (0,35 mm)

płyta dźwiękochłonna
profil wzmacniający aluminiowy

konstrukcja z drewna klejonego

46

108108

10
012

0

50 800 („80”) lub 900 („90”)
900 („80”) lub 1000 („90”)

30 (wymiar progu)

15 (odstęp między podłogą a skrzydłem)

19
90

20
70

20
20

78
0*

17
22

24
2

Na następnej stronie 

znajduje się wizuali-

zacja drzwi śródlo-

kalowych, z zazna-

czonymi elementami 

konstrukcyjnymi oraz 

wyposażeniem.

tynk
wypełnienie
ościeżnica
pełna
uszczelka

mur

30

84

15
50

10
0

8
8 30

53
5

58

15

50

tynk
kotwa

wypełnienie
ościeżnica
połówkowa
uszczelka

kołek
rozporowy

mur

30

95
5

10
0

15
50

tynk

kotwa

wypełnienie

ościeżnica
pełna, kątowa

uszczelka

kołek
rozporowy

mur

stalowa pełna stalowa pełna, kątowa* stalowa połówkowa

* Ościeżnica pełna, kątowa dostępna jest wyłącznie w rozmiarze „80”.

Dobre otwarcie na świat
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Wraz z ościeżnicą proponujemy bardzo solidny próg 
z nakładkami aluminiowymi i uszczelką. Jego szero-
kość wynosi 13 cm, a wysokość – 3 cm. 

70

32

26

za
kr

es
 re

gu
la

cj
i c

o 
10

 m
m

uszczelka

opaska regulowana:
 › rdzeń drewniany
 › okładzina z płyty MDF
 › pokryta folią PVC

opaska stała*

panel:
 › rdzeń drewniany
 › okładzina z płyty MDF
 › pokrycie z folii PVC

* opaska stała składa się z takich samych elementów,
   co opaska regulowana

Państwa uwadze polecamy ościeżnicę regulowaną. Dzięki niej drzwi śródlokalowe 

Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 do 30 cm (regulacja 

panelu ościeżnicy możliwa jest co 1 cm). Wykonana jest z drewna, które pokryliśmy 

płytą MDF. Taka konstrukcja sprawia, że oferowana ościeżnica jest wyjątkowo trwa-

ła i będzie długo Państwu służyła. Nie zapomnieliśmy także o estetyce – ościeżnica 

jest pokryta tą samą okleiną, co drzwi.

Aluminiowy profil wzmacniający2

Rama z drewna klejonego warstwowo1

Płyta dźwiękochłonna3

Płyta MDF o grubości 6 mm4

Uszczelka w skrzydle6

Uszczelka w ościeżnicy10

Próg drewniany  
z nakładkami aluminiowymi

11

Uszczelka w progu12

Okleina PVC5

Ościeżnica regulowana9

Gniazdo bolca antywyważeniowego8

Zawias trójczęściowy i bolec antywyw.7

1

6

7

12

10

9

2

5

8

10

11

3

4

W drzwiach Bastion instaluje-
my trójczęściowe zawiasy oraz 
bolce antywyważeniowe.

Ościeżnica regulowana
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Korzystając z naszej oferty otrzymają Państwo zmontowany zestaw składający się z ościeżnicy oraz skrzydła. Jeżeli 

dodatkowo zakupią Państwo pochwyt, także on zostanie fabrycznie zainstalowany. 

Jakie są zalety takiego rozwiązania?
Tylko tak przygotowany zestaw gwarantuje bezpieczeństwo, szybki i bezstresowy montaż oraz prawidłowe funk-

cjonowanie drzwi przez lata. Wszystkie elementy będą pasowały do siebie idealnie! Nasi Klienci sygnalizowali 

nam, że gdy kupili drzwi innych produceztów, napotkali wiele problemów. Okazywało się, że zawiasy w skrzydle 

i ościeżnicy były osadzone w złych miejscach, kolor ościeżnicy i skrzydła był inny, brakowało jakichś drobnych 

elementów...

Postawcie Państwo na sprawdzone rozwiązanie!

Zmontowany zestaw sam w sobie jest gwarancją, że montaż przebiegnie szybko i sprawnie. Polecamy!

Ważna informacja

Rama z drewna klejonego warstwowo1

Aluminiowy profil wzmacniający2

Płyta dźwiękochłonna 3

Płyta MDF o grubości 6 mm4

Uszczelka w skrzydle6

Gniazdo bolca antywyważeniowego8

Uszczelka w ościeżnicy10

Próg aluminiowy z wkładką drewnianą11

Uszczelka w progu12

Okleina PVC5

Zawias trójczęściowy i bolec antywyważeniowy7

Ościeżnica drewniana9

6

7

8

4

5

3

1

10

12

9

11
2

Skrzydło drzwi Bastion wzmoc-
nione jest drewnianą ramą 
oraz aluminiowym profilem.

By zapewnić maksymalną 
szczelność, uszczelkę insta-
lujemy zarówno w oścież-
nicy, jak i w skrzydle oraz 
progu.

po
le

ca
m

y

i

Ościeżnica drewniana

Dobre otwarcie na świat
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Przekrój drzwi śródlokalowych

zamek górny (trójbolcowy lub zapadkowy)1

zamek centralny (trójbolcowy lub zapadkowy)2

rozeta KR Center (polecana dla drzwi Bastion)*3

klamka KR Center (polecana dla drzwi Bastion)*4

uszczelka instalowana w skrzydle5

wizjer6

próg aluminiowy z wkładką drewnianą7

zawiasy z bolcami antywyważeniowymi8

ościeżnica (do wyboru jest kilka rodzajów)9

rama z drewna klejonegoA

aluminiowy profil wzmacniającyB

płyta dźwiękochłonnaC

płyta MDF o grubości 6 mmD

okleina PCV w kolorze drewnopodobnymE

Elementy konstrukcyjne Elementy wyposażenia

* Klamka i rozeta KR Center oferowane są w stan-
dardzie w zestawach z okuciami (nie dotyczy to 
drzwi z grupy Bastion Pochwyt). W przypadku 
zestawów bez okuć dostępne są za dopłatą.

www.krcenter.pl10



Drzwi śródlokalowe Z POCHWYTAMI

Bastion I-45

Pochwyt to bardzo modna i niebanalna alternatywa dla klamki. Insta-

lowany jest od strony klatki w taki sposób, że od strony mieszkania 

nie widać żadnych elementów montażowych.

Elementy ze stali nierdzewnej standardowo in-

stalowane są od strony klatki, jednak za dopłatą 

wynoszącą 246 zł z VAT (netto: 200 zł) mogą zo-

stać umieszczone także od strony mieszkania.

Drzwi śródlokalowe INOX

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg oraz pochwyt.
** W komplecie oprócz elementów wymienionych wyżej są: wkładki WILKA działające 
w systemie jednego klucza (klasa „B”) oraz klamka i rozeta Solo (w przypadku drzwi Bastion 
P-46) lub gałka ruchoma i rozeta ze stali nierdzewnej (w przypadku skrzydła Bastion P-47).

Cennik drzwi Bastion z pochwytami

Skrzydło Bastion:
z okuciami** bez okuć*
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 650,00 zł 2 029,50 zł 1 350,00 zł 1 660,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 2 150,00 zł 2 644,50 zł 1 850,00 zł 2 275,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 600,00 zł 1 968,00 zł 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 650,00 zł 2 029,50 zł 1 350,00 zł 1 660,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 550,00 zł 1 906,50 zł 1 250,00 zł 1 537,50 zł

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion Inox

Skrzydło Bastion Inox:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 300,00 zł 1 599,00 zł 1 150,00 zł 1 414,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 800,00 zł 2 214,00 zł 1 650,00 zł 2 029,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 250,00 zł 1 537,50 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 300,00 zł 1 599,00 zł 1 150,00 zł 1 414,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 150,00 zł 1 414,50 zł 1 000,00 zł 1 230,00 zł

Bastion I-44

Bastion P-46 Bastion P-47

Wygląd 
od strony 
mieszkania

Wygląd 
od strony 
mieszkania

Drzwi wejściowe do 
mieszkań z serii Bastion 
standardowo wyposażone 
są w szerokokątny wizjer

Bastion I-42 Bastion I-43

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi śródlokalowe Z ELEMENTAMI  ALUMINIOWYMI

Bastion A-39

Bastion A-30

Tym z Państwa, którzy chcą wyróżnić się na tle sąsiadów, proponujemy 

drzwi o nowoczesnym wzornictwie. Zainstalowane w nich elementy 

aluminiowe pięknie kontrastują z drewnianą okleiną – decydując się na ich 

zakup otrzymają Państwo bezkompromisowy wygląd za rozsądną cenę.

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion z elementami aluminiowymi

Skrzydło Bastion Alu:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 160,00 zł 1 426,80 zł 1050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 660,00 zł 2 041,80 zł 1 550,00 zł 1 906,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 160,00 zł 1 426,80 zł 1050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 060,00 zł 1 303,80 zł 950,00 zł 1 168,50 zł

Bastion A-38Bastion A-37Bastion A-34

Bastion A-54

Bastion A-40 Bastion A-55

nowość

www.krcenter.pl12



Drzwi śródlokalowe ALU RADIUS

Seria drzwi Alu Radius to nowość w naszej ofercie. W modelach tych  

połączyliśmy modne krzywizny z aluminiowymi akcentami. To ciekawe 

zestawienie uzupełnia duży wybór kolorów oklein – dają one możliwość 

uzyskania efektownego kontrastu.

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion Alu Radius

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 210,00 zł 1 488,30 zł 1100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 710,00 zł 2 103,30 zł 1 600,00 zł 1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 160,00 zł 1 426,80 zł 1050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 210,00 zł 1 488,30 zł 1100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

Bastion R-63Bastion R-62Bastion R-61

Bastion R-59 Bastion R-60

nowość nowość

nowość nowość

nowość

nowość

Zapraszamy na stronę 17 – tam również został 

przedstawiony model R-60 z ościeżnicą drew-

nianą. Mogą tam Państwo zobaczyć także zbli-

żenie listewek aluminiowych. 

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi śródlokalowe NOWOCZESNE

Bastion N-53

Bastion N-05

Dołożyliśmy wielu starań, by poprzez subtelne wzory nadać drzwiom 

nowoczesny charakter. Sądząc po ilości sprzedanych egzemplarzy udało 

nam się to znakomicie! Także Państwa zachęcamy do dołączenia do 

grona zadowolonych Klientów.

Bastion N-07Bastion N-06Bastion N-33

Bastion N-03Bastion N-02 Bastion N-01

Wszystkie drzwi z serii Bastion można 

eksploatować w ciężkich warunkach – należą 

do klasy 3 (według normy PN-EN 1192:2001). 

Wyróżnia je także bardzo wysoka izolacyjność 

akustyczna – nasze drzwi będą dobrze tłumić 

hałas z klatki schodowej.

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion o nowoczesnym wzornictwie

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 610,00 zł 1 980,30 zł 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 060,00 zł 1 303,80 zł 950,00 zł 1 168,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 010,00 zł 1 242,30 zł 900,00 zł 1 107,00 zł

www.krcenter.pl14



Zwracamy Państwa uwagę na nowości  

w drzwiach z linii kreatywnej. Wzbogaciliśmy 

nimi ofertę modeli o owalnych tłoczeniach, 

które cieszą się niesłabnącym zainteresowa-

niem naszych Klientów! tłumić hałas z klatki 

schodowej.

Drzwi śródlokalowe KREATYWNE

Bastion K-58

Bastion K-35

Drzwi wejściowe do mieszkań z grupy kreatywnej wyróżniają się 

wyjątkowymi frezami. Znajdujące się na ich powierzchni wzory świetnie 

podkreślą Państwa indywidualizm i pozwolą przełamać rutynę!

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion z linii kreatywnej

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 610,00 zł 1 980,30 zł 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 060,00 zł 1 303,80 zł 950,00 zł 1 168,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 010,00 zł 1 242,30 zł 900,00 zł 1 107,00 zł

Bastion K-57

Bastion K-36Bastion K-31 Bastion K-32

Bastion K-51 Bastion K-52

nowość nowość

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi śródlokalowe TRADYCYJNE

W naszej ofercie nie może zabraknąć także drzwi o ponadczasowym, 

tradycyjnym wyglądzie. Poniżej prezentujemy dziewięć modeli skrzydeł, 

które będą piękną ozdobą każdej klatki schodowej. Do Państwa dyspozycji 

oddajemy także szeroką paletę kolorów (próbki znajdują się na stronie 5).

Bastion T-11Bastion T-14Bastion T-13

Bastion T-21Bastion T-19

Bastion T-56

Bastion T-18Bastion T-15 Bastion T-17

Kupując drzwi Bastion wraz z okuciami zapłacą 

Państwo mniej. W pełnym zestawie znajdują 

się klamka i rozeta KR Center oraz komplet 

wkładek. Ze względu na swoją specyfikę wyjątek 

stanowią drzwi z grupy Bastion Pochwyt, 

w przypadku których proponujemy inne okucia.

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładka i wkładka z gałką.

Cennik drzwi Bastion o tradycyjnym wzornictwie

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 610,00 zł 1 980,30 zł 1 500,00 zł 1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 060,00 zł 1 303,80 zł 950,00 zł 1 168,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 110,00 zł 1 365,30 zł 1000,00 zł 1 230,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 010,00 zł 1 242,30 zł 900,00 zł 1 107,00 zł

nowość
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Drzwi śródlokalowe ALU RADIUS R-60

Państwa szczególnej uwadze polecamy modele z elementami aluminiowymi. W ofercie posiadamy dwie grupy wykorzystujące listwy 

z aluminium jako element dekoracyjny: Alu oraz Alu Radius. 

Listwy aluminiowe nie są naklejane na powierzchni drzwi, ale są wtłaczane. Dzięki temu nie tylko drzwi odznaczają się lepszą 

estetyką, ale są przede wszystkim są trwalsze.

Dbamy o detale: wi-

zjer idealnie wpisuje 

się w linie kreślone 

przez aluminium

Listwy są wtłaczane, a nie naklejane 

na powierzchni – to posunięcie 

pozytywnie wpływa na estetykę 

oraz trwałość drzwi
Ceny modelu R-60 
znajdą Państwo 
na stronie 13.

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi stalowe

Na zdjęciu drzwi Grand-04-ds
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Konstrukcja
Skrzydło drzwi stalowych (o grubości 68 mm, 55 mm lub 45 mm) wykonane jest z blachy 

ocynkowanej ogniowo. Zapewnia odpowiednią izolację termiczną, ponieważ we wnętrzu 

umieszczamy płytę styropianową. Użyte materiały oraz wysoka jakość wykonania 

gwarantują prawidłową eksploatację przez lata.

Drzwi dostępne są w kilku wariantach: „80”, „90” oraz „100” (za dopłatą); oferujemy 

także drzwi dwuskrzydłowe.

Estetyka
W ofercie posiadamy modele zarówno o klasycznym, jak i nowoczesnym wzornictwie 

(na szczególną uwagę zasługują drzwi z elementami ozdobnymi ze stali nierdzewnej 

z serii Inox). Pokryte są wysokiej jakości, trwałą okleiną. Oferujemy także wiele 

rodzajów szyb. Tak szeroka oferta sprawia, że bez problemu znajdą Państwo drzwi 

odpowiadające Państwa gustom!

Wyposażenie
Drzwi wyposażono w dwa trójbolcowe zamki, trzy zawiasy oraz trzy bolce antywywa-

żeniowe. Ze skrzydłem dostarczymy dopasowaną ościeżnicę stalową – zawiera ona 

uszczelkę, która zatrzyma zimno, hałas i kurz.

Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne „80” (90x209 cm), „90” (100x209 cm), „100” (110x209 cm)

Grubość skrzydła 55 mm, 45 mm (modele Wenus) lub 68 mm (wybrane modele)

Materiał blacha ocynkowana ogniowo

Wypełnienie ramy płyta styropianowa

Pokrycie ramy drewnopodobna folia PVC (kolor do wyboru)

Parametry ościeżnicy
Materiał blacha ocynkowana ogniowo

Pokrycie ościeżnicy drewnopodobna folia PVC w kolorze skrzydła

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” 490,00 zł 602,70 zł

Próg aluminiowy o szerokości „80”, „90” lub „100” 45,00 zł 55,35 zł

Próg aluminiowy o szerokości „120” lub „140” 150,00 zł 184,50 zł

Skrócenie skrzydła (od 3 do 10 cm, bez ościeżnicy) 70,00 zł 86,10 zł

Wizjer 20,00 zł 24,60 zł

Klamka KR Center – polecana przy zakupie drzwi stalowych 70,00 zł 86,10 zł

Rozeta KR Center – polecana przy zakupie drzwi stalowych 30,00 zł 36,90 zł

Pochwyt okrągły (Linea) lub prostokątny (Profile) 400,00 zł 492,00 zł

Wkładka patentowa (31/51, nikiel lub mosiądz) 40,00 zł 49,20 zł

Wkładka patentowa z gałką (31/51, nikiel lub mosiądz) 50,00 zł 61,50 zł

Wkładka WILKA (system jednego klucza, klasa „B”) 170,00 zł 209,10 zł

Grupa drzwi stalowych cieszy się niesłab-

nącą popularnością, dlatego wzbogacamy 

ją o kolejny model – to Inox-9 z fantazyj-

nie wygiętą szybą. Polecamy także drzwi 

dwuskrzydłowe z elementami ze stali nie-

rdzewnej.

nowości

Niektóre drzwi od strony zewnętrznej zamiast klamki mogą mieć zainstalowany pochwyt. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.

informacje o ofercie

Wybrane modele skrzydeł za dopłatą 

mogą zostać wykonane w wersji o gru-

bości 68 mm. Decydując się na ich zakup 

mogą Państwo oczekiwać bardzo dużej 

trwałości i ponadprzeciętnej szczelności. 

Serdecznie polecamy!

dąb złoty

antracyt

wengemahońorzech

biały

Dostępne okleiny
Dostępność oklein zależy od modelu, 

szerokości oraz grubości drzwi i została 

określona w dalszej części katalogu.

Dobre otwarcie na świat
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porada

Informacji na temat rozmia-

rów wkładek prosimy szu-

kać na stronie 67.

płyta styropianowaA

blacha ocynkowana ogniowoB

drewnopodobna okleina PCVC

drewniane klocki wzmacniająceD

Elementy konstrukcyjne
zamek górny trójbolcowy1

rozeta KR Center (do wyboru są także inne modele)*2

zamek centralny trójbolcowy3

klamka KR Center (do wyboru są także inne modele)*4

zawiasy trójczęściowe oraz bolce antywyważeniowe5

próg aluminiowy6

ościeżnica stalowa pokryta okleiną w kolorze drzwi7

Elementy wyposażenia

Przekrój drzwi stalowych

* Okucia dostępne są za dopłatą. Wraz 
z drzwiami stalowymi proponujemy zakup 
klamki i rozety KR Center. Dostępne modele 
klamek oraz rozet znajdą Państwo na 
stronach 64-67.
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Drzwi stalowe INFORMACJE TECHNICZNE

brak tłoczeń

tłoczenia głębokie

tłoczenia płytkie

Inox ElipsaWenus Grand Grand
wszystkie modelerodzaje tłoczeń

seria drzwi

wszystkie modele wszystkie modele modele 1-10 modele od 15 wzwyż

tak
(„80”, „90”)

tak
(„80”, „90”)

tak
(„80”, „90”, „100”)

tak
(„90”)

tak
(„80”)

tak
(„100”)

nienienienie

nienie

tak
(„90”)

nie nie

Rodzaje przetłoczeń
Drzwi stalowe – w zależności od modelu i szerokości – różnią się dostępnymi wariantami przetłoczeń. Szczegółowe informacje 

znajdą Państwo poniżej:

Próg aluminiowy

Ramki montażowe

25 15
187

1721

35
20

07

20
39

klamka

próg aluminiowy

szyld drzwiowy dolny

zamek centralny

zamek górny
szyld drzwiowy górny

802 („80”) lub 902 („90”)
50

55

9074

50

850 („80”) lub 950 („90”)

902 („80”) lub 1002 („90”)

8
8

2626 bolec antywyważeniowy

ramka montażowa
przeszklenie (pakiet trzyszybowy)wypełnienie termoizolacyjne

zawias trójczęściowy

1,8
9,542,7 33,2

89

14
,3

7,
5

1,8

3,
6

Standardowa ramka 
montażowa wykorzy-
stywana jest we wszyst-
kich drzwiach stalo-
wych Wenus i Elipsa 
oraz w większości drzwi 
z serii Grand.

Próg aluminiowy posiada dodat-
kową uszczelkę chroniącą przed 
przedostawaniem się wilgoci oraz 
kurzu. Jest bardzo trwały, ponieważ 
wykonany jest z profilu o grubości 
niemal 2 mm, a jego powierzchnia 
jest anodowana (co podnosi jego 
wytrzymałość i poprawia wygląd).

Szeroka ramka mon-
tażowa wykorzysty-
wana jest wyłącznie 
w skrzydłach Grand 
oznaczonych numera-
mi 43-45.

Dobre otwarcie na świat
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Inox-8
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

reflex

szyby

satyna

satyna 
ze wzorem

satyna 
ze wzorem

Podana cena nie 
obejmuje pochwytu

szyba

satyna 
ze wzorem

szyba

satyna

reflex

szyby

Drzwi stalowe INOX

Drzwi z serii Inox zdobione są elementami ze stali nierdzewnej, 

dzięki czemu przykuwają wzrok swoim nowoczesnym wyglądem. 

Dostępne są w szerokości „90”. Ich grubość może wynosić 

– w zależności od życzenia Klienta – 55 lub 68 mm.

Wszystkie drzwi z serii Inox za dopłatą mogą zostać 

wyposażone w pochwyt.

Inox-7
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

Inox-6
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

Inox-5
netto: 1 800,00 zł 
brutto: 2 214,00 zł

dopłata za pochwyt
netto: 400,00 zł 
brutto: 492,00 zł

Wygląd 
od zewnątrz

Wygląd 
od strony domu

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł
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Inox-3
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

Inox-2
netto: 1 600,00 zł 
brutto: 1 968,00 zł

Inox-9
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

Inox-4
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

reflex

szyby

reflex

szyby

reflex

satyna satyna

satyna 
ze wzorem

satyna 
ze wzorem

satyna

szyby

Podane ceny dotyczą skrzydła i ościeżnicy, bez 
klamki oraz progu.

satyna

reflex

szybysatyna

reflex

szyby

Inox-1
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

mahoń białydąb złoty orzech antracytwenge

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 800,00 zł 
brutto: 2 214,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„90”
55 mm ● ● ● ● ● ●

68 mm ● ● ○ ○ ○ ●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny

nowość

Dobre otwarcie na świat

www.krcenter.pl 23



Wenus-01-wizjer
netto: 855,00 zł 
brutto: 1 051,65 zł

Wenus-01
netto: 835,00 zł 
brutto: 1 027,05 zł

Drzwi stalowe WENUS

Wenus-03
netto: 1 010,00 zł 
brutto: 1 242,30 zł

float szpros

reflex

szyby

Drzwi Wenus od pozostałych modeli drzwi stalowych różnią się 

grubością – wynosi ona 45 mm. Dostępne są w dwóch wymiarach: 

„80” oraz „90”.

tulipan

szyba

Wenus-02
netto: 1 070,00 zł 
brutto: 1 316,10 zł

informacje o ofercie

Wizjer za dopłatą może zostać zainsta-

lowany w niemal każdym modelu drzwi 

stalowych.

porada

Klientom ceniącym sobie prostotę 

proponujemy szyby pozbawione zdobień. 

W naszej ofercie dostępne są one pod 

nazwami reflex, float szpros oraz satyna.

dąb złoty orzech

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 45 mm ● ●

„90” 45 mm ● ●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedostępny

www.krcenter.pl24



Drzwi stalowe ELIPSA

Elipsa-18a-wizjer
netto: 970,00 zł 
brutto: 1 193,10 zł

Elipsa-18a
netto: 950,00 zł 
brutto: 1 168,50 zł

Elipsa-18b
netto: 1 380,00 zł 
brutto: 1 697,40 zł

elipsa 
witraż

szyba

Wiele modeli drzwi stalowych, 

w tym prezentowany na tej 

stronie model Elipsa-18, można 

nabyć w wersji dwuskrzydłowej. 

Więcej informacji na stronach 

32-35.

Podane ceny dotyczą 
skrzydła i ościeżnicy, 
bez klamki oraz progu.

Drzwi z serii Elipsa wyróżniają się owalnym przetłoczeniem 

w centralnej części, które w niektórych modelach jest przeszklone. 

Dostępne są w wymiarach „80” oraz „90”.

diamenty

reflex

szyby

Elipsa-18
netto: 1 380,00 zł 
brutto: 1 697,40 zł

mahońdąb złoty orzech

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ○

„90” 55 mm ● ● ●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor 
niedostępny

Dobre otwarcie na świat
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szyba

reflex

Grand-01-wizjer
netto: 970,00 zł 
brutto: 1 193,10 zł

Grand-01
netto: 950,00 zł 
brutto: 1 168,50 zł

Drzwi stalowe GRAND

Grand-10
netto: 1 300,00 zł 
brutto: 1 599,00 zł

Seria Grand łączy w sobie modele zarówno o klasycznym, jak 

i nowoczesnym wzornictwie. Ich wygląd mogą Państwo dostosować 

korzystając z szerokiej palety oklein; dodatkowo większość drzwi 

Grand zawiera przeszklenia w kilku wariantach do wyboru.

Grand-02
netto: 1 450,00 zł 
brutto: 1 783,50 zł

Grand-09
netto: 1 600,00 zł 
brutto: 1 968,00 zł

szyby

diamenty

reflex

szyby

diamenty

reflex

informacje o ofercie

Niewątpliwą zaletą modelu 

Grand-02 jest element kuty. To 

dodatkowa ozdoba, która podkre-

śli wyjątkowość Państwa domu.

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 150,00 zł 
brutto: 1 414,50 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 170,00 zł 
brutto: 1 439,10 zł

porada

Drzwi stalowe świetnie sprawdzają się 

jako drzwi wejściowe do budynków oraz 

jako drzwi wejściowe do mieszkań.
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diamenty

reflex

szyby

diamenty

reflex

szyby

Podane ceny dotyczą 
skrzydła i ościeżnicy, bez 
klamki oraz progu.

Grand-03
netto: 1 250,00 zł 
brutto: 1 537,50 zł

Grand-04
netto: 1 250,00 zł 
brutto: 1 537,50 zł

Grand-06
netto: 1 230,00 zł 
brutto: 1 512,90 zł

Grand-07
netto: 1 250,00 zł 
brutto: 1 537,50 zł

Grand-08
netto: 1 520,00 zł 
brutto: 1 869,60 zł

tulipan

reflex

diamenty

szyby

szyby

łezki

reflex

diamenty

szyby

łezki

reflex

diamenty

* Przy zakupie drzwi o gru-
bości 68 mm oferujemy 
wyłącznie szybę łezki.

drzwi o grub. 68 mm*
netto: 1 450,00 zł 
brutto: 1 783,50 zł

mahoń białydąb złoty orzech antracytwenge

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ● ○ ○ ○

„90”
55 mm ● ● ● ● ● ●

68 mm ● ● ○ ○ ○ ○

„100”* 55 mm ● ● ○ ○ ○ ○

* Drzwi o szerokości „100” oferowane są 
za dopłatą, której wysokość określona jest 
w tabeli dopłat.
Dostępność oklein określają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedostępny

Dobre otwarcie na świat
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szyba

reflex 
witraż

szyby

reflex

satyna 
z bewelem

szyby

reflex

satyna 
witraż

szyba

reflex

Podane ceny dotyczą skrzydła i ościeżnicy, 
bez klamki oraz progu.

Grand-22
netto: 1 375,00 zł 
brutto: 1 691,25 zł

Drzwi stalowe GRAND

Grand-23
netto: 1 350,00 zł 
brutto: 1 660,50 zł

Grand-25
netto: 1 400,00 zł 
brutto: 1 722,00 zł

Grand-24
netto: 1 350,00 zł 
brutto: 1 660,50 zł

Grand-26
netto: 1 400,00 zł 
brutto: 1 722,00 zł

szyby

reflex

reflex 
witraż

drzwi o grub. 68 mm*
netto: 1 550,00 zł 
brutto: 1 906,50 zł
* Przy zakupie drzwi o grubo-
ści 68 mm oferujemy wyłącz-
nie szybę satyna z bewelem.

drzwi o grub. 68 mm*
netto: 1 575,00 zł 
brutto: 1 937,25 zł
* Przy zakupie drzwi o gru-
bości 68 mm oferujemy wy-
łącznie szybę satyna witraż.

informacje o ofercie

W wielu modelach za dopłatą może zostać 

zainstalowany pochwyt. Zaletą naszego 

rozwiązania jest to, że elementy montażo-

we nie są widoczne.
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reflex

reflex 
witraż

szyby

szyby

reflex

witraż 
kolorowy

reflex

reflex 
z bewelem

sat. z bew.

szyby

reflex

reflex 
z bewelem

sat. z bew.

szyby

szyba

satynasatyna 
witraż

diamenty

szyba

Grand-36
netto: 1 550,00 zł 
brutto: 1 906,50 zł

Grand-28
netto: 1 350,00 zł 
brutto: 1 660,50 zł

Grand-16
netto: 1 600,00 zł 
brutto: 1 968,00 zł

Grand-30
netto: 1 320,00 zł 
brutto: 1 623,60 zł

Grand-29
netto: 1 170,00 zł 
brutto: 1 439,10 zł

Grand-27a
netto: 1 350,00 zł 
brutto: 1 660,50 zł

drzwi o grub. 68 mm*
netto: 1 800,00 zł 
brutto: 2 214,00 zł
* Przy zakupie drzwi o grubo-
ści 68 mm oferujemy wyłącz-
nie szybę witraż kolorowy.

mahoń białydąb złoty orzech antracytwenge

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ● ○ ○ ●

„90”
55 mm ● ● ● ● ● ●

68 mm ● ● ○ ○ ○ ●

„100”* 55 mm ● ● ○ ○ ○ ○

* Drzwi o szerokości „100” oferowane są za 
dopłatą. Drzwi te nie posiadają przetłoczeń. 
Więcej informacji na stronie 17.
Dostępność oklein określają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedostępny

Dobre otwarcie na świat
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szyby

satyna 
diamenty

szyby

reflex

reflex 
diamenty

reflexreflex

satyna 
witraż

szyby

szyby

reflex

witraż 
diamenty

szyby

diamenty

elipsa 
witraż

Podane ceny dotyczą skrzydła i ościeżnicy, 
bez klamki oraz progu.

Grand-20
netto: 1 370,00 zł 
brutto: 1 685,10 zł

Drzwi stalowe GRAND

Grand-21
netto: 1 350,00 zł 
brutto: 1 660,50 zł

Grand-37
netto: 1 550,00 zł 
brutto: 1 906,50 zł

Grand-19
netto: 1 450,00 zł 
brutto: 1 783,50 zł

Grand-34
netto: 1 590,00 zł 
brutto: 1 955,70 zł

informacje o ofercie

Niektóre drzwi występują w wersji o gru-

bości 68 mm. Polecamy!
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reflex

szyby

satyna 
witraż

reflex

szyby

satyna 
witraż

witraż 
kolorowy

szyba

Grand-32
netto: 1 400,00 zł 
brutto: 1 722,00 zł

Grand-15
netto: 950,00 zł 
brutto: 1 168,50 zł

Grand-33
netto: 1 400,00 zł 
brutto: 1 722,00 zł

satyna 
ze wzorem

szeroka 
listwa przy-
szybowa

szyba

Grand-45
netto: 1 500,00 zł 
brutto: 1 845,00 zł

witraż 
kolorowy

szeroka 
listwa przy-
szybowa

szeroka 
listwa przy-
szybowa

szyba

Grand-44
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

Grand-43
netto: 1 700,00 zł 
brutto: 2 091,00 zł

* Drzwi o szerokości „100” oferowane są za 
dopłatą. Drzwi te nie posiadają przetłoczeń. 
Więcej informacji na stronie 21.

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 150,00 zł 
brutto: 1 414,50 zł

mahoń białydąb złoty orzech antracytwenge

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ● ○ ○ ●

„90”
55 mm ● ● ● ● ● ●

68 mm ● ● ○ ○ ○ ●

„100”* 55 mm ● ● ○ ○ ○ ○

Podana cena nie 
obejmuje pochwytu

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedostępny

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi stalowe DWUSKRZYDŁOWE

z dostawką pełną:
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Grand-01-ds
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

Grand-04-ds
netto: 3 000,00 zł 
brutto: 3 690,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Elipsa-18a-ds
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

Grand-09-ds
netto: 3 100,00 zł 
brutto: 3 813,00 zł

z dostawką pełną*:
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

Elipsa-18-ds
netto: 3 000,00 zł 
brutto: 3 690,00 zł

Dziesięć modeli drzwi stalowych dostępnych jest w wersji dwuskrzydłowej. Każdy 

z nich dostępny jest w dwóch kolorach: orzech oraz dąb złoty; mogą Państwo 

także wybierać z szerokiej gamy szyb.

*
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Podane ceny dotyczą 
skrzydła z dostawką 
oraz ościeżnicy, bez 
klamki oraz progu.

Grand-15-ds
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 750,00 zł 
brutto: 3 382,50 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

Grand-16a-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

Grand-23-ds
netto: 3 000,00 zł 
brutto: 3 690,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 750,00 zł 
brutto: 3 382,50 zł

Grand-16-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 625,00 zł 
brutto: 3 228,75 zł

Grand-22-ds
netto: 2 950,00 zł 
brutto: 3 628,50 zł

szyby

diamentyreflex

150x208 cmlubwymiary całkowite 130x208 cm

info

grubość 55 mm

szerokość skrzydła „90”

„140”lubszerokość całkowita „120”
szerokość dostawki „50”lub„30”

modele:
G-01-ds, 
G-04-ds, 
G-09-ds,
G-16-ds, 
G-22-ds,
G-23-ds

sat. z bew.

model:
G-23-ds

sat. witraż

model:
G-22-ds

ref. diament

model: 
G-16a-ds

łezki

witraż 
kolorowy

model:
G-16-ds

model: 
G-04-ds

modele:
G-01-ds, 
G-04-ds,
G-09-ds, 
E-18-ds,
E-18a-ds

Skróty stosowane powyżej: E - Elipsa, G - Grand.

dąb złoty orzech

okleiny

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi stalowe DWUSKRZYDŁOWE INOX

Inox-1-ds
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 750,00 zł 
brutto: 3 382,50 zł

Inox-3-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

Inox-5-ds
netto: 3 000,00 zł 
brutto: 3 690,00 zł

Inox-2-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 625,00 zł 
brutto: 3 228,75 zł

Inox-4-ds
netto: 2 950,00 zł 
brutto: 3 628,50 zł

szyby

reflex

modele:
I-01-ds, 
I-02-ds, 
I-03-ds,
I-04-ds, 
I-06-ds,
I-07-ds

modele:
I-01-ds, 
I-02-ds, 
I-03-ds,
I-04-ds, 
I-06-ds,
I-07-ds

modele:
I-03-ds,
I-04-ds, 
I-05-ds, 
I-06-ds,
I-09-ds

satyna

satyna 
ze wzorem

Skróty stosowane na liście powyżej: I - Inox.

Polecamy Państwa uwadze także drzwi stalowe dwuskrzydłowe o nowoczesnym 

wzornictwie: nierdzewne ramki świetnie współgrają tu z szybami o najróżniejszych 

kształtach.

nowośćnowość

nowość

nowość

nowość
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Inox-8-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 750,00 zł 
brutto: 3 382,50 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 750,00 zł 
brutto: 3 382,50 zł

Inox-7-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

Inox-6-ds
netto: 3 300,00 zł 
brutto: 4 059,00 zł

Podane ceny dotyczą 
skrzydła z dostawką 
oraz ościeżnicy, bez 
klamki oraz progu.

dąb złoty

orzech

okleiny

z dostawką pełną*:
netto: 2 650,00 zł 
brutto: 3 259,50 zł

Inox-9-ds
netto: 3 000,00 zł 
brutto: 3 690,00 zł

*

nowość

nowość

nowość

nowość

W ofercie posiadamy pochwyty idealnie pasujące do no-

woczesnych modeli drzwi. Nasze rozwiązanie wyróżnia 

brak widocznych elementów montażowych.

Dobre otwarcie na świat
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Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne „80” lub „90”,

Grubość skrzydła 56 mm

Materiał blacha stalowa, ocynkowana

Wypełnienie ramy styropian samogasnący

Pokrycie ramy okleina PCV w kolorze drewnopodobnym

Parametry ościeżnicy
Materiał blacha stalowa, ocynkowana

Pokrycie ościeżnicy okleina PCV o grubości 0,7 mm (w kolorze skrzydła)

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” 300,00 zł 369,00 zł

Skrócenie skrzydła (maksymalnie o 5 cm) 50,00 zł 61,50 zł

Klamka Kinga (zamiast klamki Carmen) 50,00 zł 61,50 zł

Zapornica (sztywny łańcuch) 100,00 zł 123,00 zł

Drzwi antywłamaniowe oraz drzwi 

o podwyższonej odporności na włamanie 

z serii Premium zostały skonstruowane 

z myślą o zapewnieniu ponadprzecięt-

nego bezpieczeństwa. Wykonane są 

z blachy o grubości 0,7 mm; ich wnętrze 

wzmocnione jest ramiakami pionowymi 

i wypełnione styropianem samogasną-

cym. Wyposażone są m.in. w centralny 

zamek posiadający osiem ruchomych 

rygli, trzyryglowy zamek dodatkowy oraz 

bolce antywyważeniowe.

Drzwi sprzedajemy z pełnym wyposaże-

niem: dopasowaną ościeżnicą stalową, 

progiem oraz kompletem okuć (szczegóły 

podane są na sąsiedniej stronie).

Drzwi stalowe, antywłamaniowe

Na zdjęciu drzwi Premium Genua
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zapornica (sztywny łańcuch) – za dopłatą9

Elementy konstrukcyjne
samogasnący styropianA klamka Kinga (od strony wewnętrznej)*1

zamek centralny klasy C i klasy 62

atestowana wkładka klasy C i klasy 63

zamek pomocniczy połączony z zamkiem centralnym4

punkty ryglowania zamka centralnego5

zamek dodatkowy z pokrętłem6

bolce antywyważeniowe7

próg aluminiowy8

ożebrowanie staloweB

ramiak pionowy z materiału drewnopochodnegoC

stalowa blacha ocynkowana (0,7 mm grubości)D

okleina PCV w kolorze drewnopodobnymE

ceownik (umożliwia obcięcie skrzydła)F

Klamka Carmen – dostępna w standardzie

Elementy wyposażenia

Opcjonalne elementy wyposażenia

*

od
 ze

w
ną

tr
z

od
 w

ew
ną

tr
z

* Zamek centralny od strony zewnętrznej jest przesłonięty rozetą (klasa 4). Klamka 
Kinga dostępna jest za dopłatą. W standardzie instalujemy klamkę Carmen.

Uszczelka instalowana jest zarówno 
w ościeżnicy, jak i w skrzydle.

39

87

15
32

26

Przekrój ościeżnicy

Przekrój progu
1,8

9,542,7 33,2
89

14
,3

7,
5

1,8

3,
6

Dobre otwarcie na świat
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Premium Trento
netto: 1 500,00 zł 
brutto: 1 845,00 zł

Premium Genua
netto: 1 500,00 zł 
brutto: 1 845,00 zł

Wzór inspirowany drzwiami 
Grand-01.

Drzwi antywłamaniowe PREMIUM

Premium Gładkie*
netto: 1 450,00 zł 
brutto: 1 783,50 zł

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

orzech

informacje o ofercie

Drzwi antywłamaniowe nie posiadające 

przeszkleń mogą być fabrycznie wyposa-

żone w wizjer. Dopłata z tego tytułu wy-

nosi 24,60 zł z VAT (netto: 20,00 zł).

Wizjer
netto: 20,00 zł 
brutto: 24,60 zł

Drzwi antywłamaniowe prezento-

wane na tej stronie należą do kla-

sy 3 według normy ENV 1627:2006. 

Dostępne są w dwóch standardo-

wych szerokościach: „80”,  „90” 

oraz – w przypadku modeli ozna-

czonych gwiazdką – „100”. Decy-

dując się na ich zakup otrzymają 

Państwo w pełni wyposażony ze-

staw, w skład którego wchodzą: 

klamka Carmen, komplet rozet, 

wkładki oraz aluminiowy próg. 

* Za dopłatą drzwi mogą zostać wykona-
ne w wersji o szerokości „100”.
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Wzór inspirowany 
drzwiami Grand-16.

Wzór inspirowany 
drzwiami Grand-22.

Wzór inspirowany 
drzwiami Grand-04.

Wzór inspirowany 
drzwiami Inox-04.

Wzór inspirowany 
drzwiami Grand-23.

Premium G22 S*
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Premium G23 S*
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Premium G16 S*
netto: 2 100,00 zł 
brutto: 2 583,00 zł

Premium I05 S*
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Premium I07 S*
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Premium Genua S
netto: 2 000,00 zł 
brutto: 2 460,00 zł

Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie PREMIUM

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

orzech

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

okleiny

dąb złoty

antracyt

orzech

reflex

wzór 
widoczny 
na zdjęciu

szyby Drzwi prezentowanych poniżej, ze względu na zainstalowane 

w nich przeszklenia, nie możemy określać mianem anty-

włamaniowych. Posiadają jednak te same wzmocnienia, co 

ich kuzyni przedstawieni na sąsiedniej stronie, dzięki czemu 

nie ustępują im swoją odpornością na włamanie. Polecamy 

je osobom, które cenią sobie estetykę i szukają trwałych 

i bezpiecznych rozwiązań.

Wzór inspirowany 
drzwiami Inox-07.

Dobre otwarcie na świat
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Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne „70”, „80”, „90”, „100” (za dopłatą)

Grubość skrzydła 40 mm

Materiał blacha stalowa, ocynkowana ze styropianem samogasnącym we wnętrzu

Pokrycie ramy farba proszkowa

Parametry ościeżnicy
Materiał blacha ocynkowana ogniowo

Pokrycie ościeżnicy farba proszkowa

Wyposażenie uszczelka, trzy zawiasy

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” (wraz z ościeżnicą lub bez) 155,00 zł 190,65 zł

Tuleje wentylacyjne (5 szt.) 20,00 zł 24,60 zł

Wkładka patentowa o wymiarach 31/41 40,00 zł 49,20 zł

Próg aluminiowy 45,00 zł 55,35 zł

Drzwi z serii Uni przeznaczone są do biur, 

magazynów, szpitali i innych obiektów 

publicznych. Wyróżniają się trwałością 

i wyjątkową prostotą.

Skrzydło o grubości 40 mm wykonane 

jest z blachy ocynkowanej pokrytej farbą 

proszkową. Wypełnione są specjalnym 

styropianem, dzięki któremu konstrukcja 

jest stabilna, a blacha się nie pofałduje 

nawet po kilku latach użytkowania. Do-

datkową zaletą stosowanego przez nas 

wypełnienia są właściwości wygłuszające. 

W niektórych modelach zainstalowana 

jest szyba satynowa. Do drzwi należy sto-

sować wkładki 31/41.

Drzwi stalowe, uniwersalne

Na zdjęciu drzwi Uni-1 oraz Uni-2

Uni
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z ościeżnicą kątową:
netto: 600,00 zł 
brutto: 738,00 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 515,00 zł 
brutto: 633,45 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 535,00 zł 
brutto: 658,05 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 600,00 zł 
brutto: 738,00 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 600,00 zł 
brutto: 738,00 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 570,00 zł 
brutto: 701,10 zł

szyba

satyna

Uni-2
netto: 440,00 zł 
brutto: 541,20 zł

Uni-4
netto: 440,00 zł 
brutto: 541,20 zł

Uni-1
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Uni-1 z tulejami
netto: 335,00 zł 
brutto: 412,05 zł

Uni-5
netto: 415,00 zł 
brutto: 510,45 zł

Uni-3
netto: 440,00 zł 
brutto: 541,20 zł

brąz

kolor

Wymiary otworu w ścianie
Szer. 
drzwi

Ościeżnica osadzona we-
wnątrz muru [wys. x szer.]

Ościeżnica osadzona jako 
narożna [wys. x szer.]

„70” 2095x800 mm 2026x745 mm

„80” 2095x900 mm 2026x845 mm

„90” 2095x1000 mm 2026x945 mm

„100” 2095x1100 mm 2026x1045 mm

30

53
5

58

15

50

tynk
kotwa

wypełnienie
ościeżnica
połówkowa
uszczelka

kołek
rozporowy

mur

Podane ceny 
nie obejmują 
klamki. Ich oferta 
znajduje się na 
stronach 64-67.
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Drzwi firmy Węgrzyn

Na zdjęciu drzwi WG-034

www.krcenter.pl42



Drzwi dostarczane przez cieszący się ogromną renomą 

w branży zakład stolarski Węgrzyn to szaleństwo wzorów, 

kolorów i funkcjonalności, wśród których nawet najwięksi 

indywidualiści znajdą coś dla siebie!
Oferta firmy Węgrzyn wyróżnia się odwagą projektów – stosowane 

w wielu modelach szyby o różnych kształtach i kolorach sta-

ją się znakomitym narzędziem do kształtowania wyrafinowa-

nych i odważnych, a zarazem naprawdę unikatowych form. 

Bogata paleta kolorystyczna, solidne materiały (m.in. dąb i sosna) 

i ponad 20-letnie doświadczenie firmy Węgrzyn w produkcji drzwi 

gwarantują, że oferowane modele nie znudzą się, nie zniszczą i zostaną 

z Państwem na lata. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie producenta oraz 

w katalogach. Pomocą służą również sprzedawcy w punktach oznaczo-

nych logo KR Center.

polistyren XPS1

zawias oraz bolec antywłamaniowy2

kołki wzmacniające (5 szt.)3

uszczelka Schlegel Q-Lon*4

próg drewniany5

* Uszczelka instalowana jest zarówno w skrzydle, 
jak i w ościeżnicy.

W ofercie firmy Węgrzyn: Gdzie szukać oferty?

Przekrój drzwi 
ramowo-płycinowych

drzwi drewniane:

ramowo-płycinowe

drzwi z dostawkami

na stronie www.wegrzyn.biz

w katalogu firmy Węgrzyn

w punktach sprzedaży KR Center

płytowe

Trwałe drzwi drewniane 
o wyjątkowym wzornictwie

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi firmy Wiatrak

Na zdjęciu drzwi NS-14
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informacje o ofercie

Za dopłatą drzwi mogą być pokryte 
białym lakierem lub lakierem w kolorze 
z palety RAL. To stwarza niemal nieogra-
niczone możliwości!

Drzwi dostarczane przez firmę Wiatrak są dowodem 25. lat 

doświadczeń w konstruowaniu drzwi docenionych wielo-

ma wyróżnieniami i nagrodami!
Za zaufaniem, jakim od wielu lat klienci obdarzają drzwi firmy Wiatrak, 

stoi dopasowanie oferty do najwyższych standardów, wysoka jakość 

używanych materiałów, znakomite wykonanie i wykończenie nawet 

najdrobniejszych szczegółów drzwi, a także bogactwo oferty, dzięki 

któremu każdy znajdzie model dla siebie.

W ofercie firmy Wiatrak znajdą Państwo zarówno wewnętrzne, jak 

i zewnętrzne drzwi, które produkowane są z sosny lub dębu w wielu 

ciekawych kolorach i wzorach. Pomyślano o tradycjonalistach, ale nie 

zapomniano także o zwolennikach odważniejszych wzorów. 

To jednak nie wszystko. Firma Wiatrak, z myślą o największych 

indywidualistach, proponuje realizacje drzwi według Państwa 

projektu.

W ofercie firmy Węgrzyn: Gdzie szukać oferty?

drzwi drewniane:

ramowo-płycinowe

na stronie www.wiatrak.biz.pl

w katalogu firmy Wiatrak

w punktach sprzedaży KR Centerdrzwi wewnętrzne

płytowe

Wysokiej jakości drzwi, 
za którymi stoi 25 lat tradycji

drzwi z dostawkami

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewnętrzne okleinowane

Na zdjęciu drzwi Lux-02 i Lux-06
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Osobom poszukującym drzwi we-

wnętrznych, które wyróżniają się 

wyjątkową trwałością, polecamy 

drzwi ramiakowe. Ich ofertę znajdą 

Państwo na stronach 56-57.

polecamy

Konstrukcja
Oferujemy Państwu szeroką gamę drzwi wewnętrznych pełnych oraz przeszklonych. 

Znajdą one zastosowanie zarówno jako drzwi pokojowe, jak i łazienkowe (wersja 

z tulejami wentylacyjnymi u dołu). Dostępne są w szerokościach od „60” do „110”. 

Można także zastosować kombinację dwóch skrzydeł – wówczas łączna szerokość 

może wynieść nawet „200”. Co więcej, skrzydła drzwi wewnętrznych mogą być 

wykorzystane do stworzenia systemów przesuwnych.

Skrzydło wykonane jest na bazie ramy z płyty MDF i wypełnione tzw. plastrem miodu 

lub płytą wiórowo-otworową (za dopłatą – zapewnia większą sztywność konstrukcji). 

Całość obłożona jest płytą HDF, pokrytą folią drewnopodobną. Krawędzie drzwi są 

zaokrąglone.

Estetyka
Skrzydła dostępne są w następujących kolorach: buk, dąb, orzech, olcha, 

wiśnia, heban oraz biały. Stosujemy unikalną technologię okleinowania 

powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi. Dzięki temu nasze 

drzwi wewnętrzne wyróżniają się większą estetyką wykończenia 

i trwałością.

Wyposażenie
Drzwi wyposażone są w dwa („80” i mniejsze) lub trzy („90” i większe) zawiasy 

czopowe. W drzwiach standardowo instalowany jest zamek o rozstawie 72 mm na 

klucz, a w drzwiach do łazienki – zamek łazienkowy; zamek na wkładkę instalowany 

jest za dopłatą. Każdy model może być wyposażony w tuleje wentylacyjne.

Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne pojedyncze: od „60” do „110”, podwójne: od „120” od „200”

Grubość skrzydła 40 mm

Materiał płyta MDF

Wypełnienie ramy plaster miodu lub płyta wiórowo-otworowa (za dopłatą)

Pokrycie ramy okleina drewnopodobna

Rodzaj szklenia w wybranych modelach: satyna lub kora biała

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” i „110”* 55,00 zł 67,65 zł

Płyta wiórowo-otworowa jako wypełnienie 100,00 zł 123,00 zł

Skrócenie skrzydła (maks. 40 mm) 35,00 zł 43,05 zł

Tuleje wentylacyjne (5 szt.) 20,00 zł 24,60 zł

Kratka wentylacyjna 30,00 zł 36,90 zł

Zmiana zamka 10,00 zł 12,30 zł

Skrzydło przesuwne (każdy model) 100,00 zł 123,00 zł

Maskownica do drzwi przesuwnych 160,00 zł 196,80 zł

Prowadnica do drzwi przesuwnych 150,00 zł 184,50 zł

* Drzwi dwuskrzydłowe – cena wybranego modelu 
skrzydła x2 + cena wybranej ościeżnicy x2.

Cennik ościeżnic regulowanych 

oraz prostych (stałych) dostępny 

jest na stronie 59.

Drzwi wewnętrzne  dostępne są także w wersji podwójnej (od „120” do „200”). O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewnętrzne okleinowane CLASSIC

Okleina olcha
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina buk
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina heban
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina biała
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina dąb
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina wiśnia
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Okleina orzech
netto: 145,00 zł 
brutto: 178,35 zł

Drzwi z serii Classic wyróżniają się ponadczasowym wyglądem. Ich 

uniwersalne wzornictwo oraz szeroka gama oklein sprawiają, że świetnie 

nadają się do każdego wnętrza. Zainstalowana w nich szyba satynowa 

podkreśla ich prostotę, a przy tym zapewnia odpowiedni poziom 

prywatności.

Poniżej prezentujemy model Classic-1 we wszystkich wariantach 

kolorystycznych. Pozwoli to Państwu lepiej rozeznać się w gamie dostępnych 

oklein – niemal każdy dostępny w naszej ofercie model drzwi wewnętrznych 

okleinowanych można zamówić w jednym z poniższych kolorów.

Raz jeszcze zwracamy Państwa uwagę na technologię okleinowania, 

dzięki której łączenia nie występują na krawędziach przylgi.
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dąbbuk olcha wiśnia orzech heban* biały* * Kolor dostępny tylko dla wybranych modeli.

Classic-6
netto: 165,00 zł 
brutto: 202,95 zł

Classic-3
netto: 240,00 zł 
brutto: 295,20 zł

Classic-2
netto: 260,00 zł 
brutto: 319,80 zł

Classic-5
netto: 215,00 zł 
brutto: 264,45 zł

Classic-4
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Drzwi Classic-2 oraz Classic-3 nie występują 
w kolorach białym oraz heban.

Drzwi z serii Matt nie wystę-
pują w kolorze białym.

Matt-1
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Matt-0
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Matt-4
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Satynowa szyba zain-

stalowana w wybranych 

modelach drzwi z serii 

Matt nadaje im nieco no-

woczesnego charakteru, 

nie ujmując elegancji. 

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewnętrzne okleinowane LUX, OXY, FORTE, AŻUR

Lux-6
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Lux-2
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Lux-0
netto: 375,00 zł 
brutto: 461,25 zł

Oxy-1
netto: 245,00 zł 
brutto: 301,35 zł

Oxy-3
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Forte-5
netto: 365,00 zł 
brutto: 448,95 zł

Forte-1
netto: 365,00 zł 
brutto: 448,95 zł

Forte-0
netto: 365,00 zł 
brutto: 448,95 zł

Oxy-0
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

informacje o ofercie

Tuleje wentylacyjne za dopłatą 

mogą zostać zainstalowane 

we wszystkich modelach drzwi 

wewnętrznych. Możliwe jest 

także zamówienie drzwi bez 

tulei.
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Ażur-3a
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Ażur-3c
netto: 335,00 zł 
brutto: 412,05 zł

Ażur-3d
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Ażur-3
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Ażur-1a
netto: 275,00 zł 
brutto: 338,25 zł

Ażur-1
netto: 265,00 zł 
brutto: 325,95 zł

Ażur-5
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Ażur-3b
netto: 295,00 zł 
brutto: 362,85 zł

Ażur-3e
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

ok
le

in
y

dąbbuk olcha wiśnia orzech heban

informacje o ofercie

Drzwi łazienkowe standardowo 

posiadają pięć tulei wentylacyj-

nych. Zamiast nich za dopłatą 

możemy zainstalować kratkę 

wentylacyjną.

biały

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewnętrzne okleinowane LAUR, LIDO, DECO, KWADRO

Laur-3
netto: 305,00 zł 
brutto: 375,15 zł

Laur-2
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Laur-1
netto: 265,00 zł 
brutto: 325,95 zł

Lido-3
netto: 300,00 zł 
brutto: 369,00 zł

Lido-1
netto: 240,00 zł 
brutto: 295,20 zł

Lido-2
netto: 280,00 zł 
brutto: 344,40 zł

Deco-2
netto: 310,00 zł 
brutto: 381,30 zł

Deco-0
netto: 310,00 zł 
brutto: 381,30 zł

Deco-6
netto: 310,00 zł 
brutto: 381,30 zł
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Kwadro-V0
netto: 295,00 zł 
brutto: 362,85 zł

Kwadro-1
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Kwadro-0
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

Kwadro-T4
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Kwadro-T0
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Kwadro-T1
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Kwadro-V1
netto: 295,00 zł 
brutto: 362,85 zł

Kwadro-V4
netto: 295,00 zł 
brutto: 362,85 zł

ok
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dąbbuk olcha wiśnia orzech heban

Kwadro-3
netto: 315,00 zł 
brutto: 387,45 zł

biały
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Drzwi wewnętrzne okleinowane STELLA, KARO, STYLE

Stella-4
netto: 255,00 zł 
brutto: 313,65 zł

Stella-4a
netto: 255,00 zł 
brutto: 313,65 zł

Stella-1b
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Stella-1a
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Stella-1c
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Karo-2
netto: 305,00 zł 
brutto: 375,15 zł

Karo-0
netto: 305,00 zł 
brutto: 375,15 zł

Stella-1
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Karo-5
netto: 305,00 zł 
brutto: 375,15 zł
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Style-1
netto: 295,00 zł 
brutto: 362,85 zł

Style-7
netto: 265,00 zł 
brutto: 325,95 zł

Style-8
netto: 235,00 zł 
brutto: 289,05 zł

Style-4
netto: 275,00 zł 
brutto: 338,25 zł

Style-5
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Style-2
netto: 245,00 zł 
brutto: 301,35 zł

Drzwi z serii Style wyróżniają się wyjątkową prostotą 

i nowoczesnym wzornictwem. Zastosowana w nich 

szyba satynowa nie tylko subtelnie podkreśla ich 

charakter, ale także gwarantuje poczucie prywatności.

Wszystkie drzwi wewnętrzne pokryte są wysokiej jako-

ści okleiną bez łączenia na krawędziach przylgi. Dzięki 

temu z upływem czasu nie będą one traciły walorów 

estetycznych.
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dąbbuk olcha wiśnia orzech heban biały
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Drzwi wewnętrzne ramiakowe od klasycznych drzwi wewnętrznych różnią się gamą 

dostępnych oklein oraz konstrukcją. Ich rama wykonana jest z wysokiej jakości płyty MDF. 

Wewnątrz skrzydła występują listwy łączące poszczególne elementy wypełnienia.

Polecamy je tym z Państwa, 

którzy cenią sobie trwałość oraz 

nowoczesne wzornictwo.

Akcent-4Akcent-7Akcent-9

informacje o ofercie

W drzwiach z serii Akcent 

(z wyjątkiem modelu Akcent-4) 

instalowane są szyby hartowa-

ne. Jedna ze stron jest matowa, 

druga połyskująca.

Drzwi wewnętrzne ramiakowe

Na zdjęciu drzwi Akcent-5

Akcent
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Wszystkie ceny dotyczą skrzydeł, 
bez ościeżnicy i klamki.

Akcent-2Akcent-1

Akcent-10Akcent-8 Akcent-11

Akcent-3 Akcent-5 Akcent-6

coimbra

dąb szlach. heban

Okleiny enduro

netto: 450,00 zł 
brutto: 553,50 zł

jesion 
szarozłoty

dąb  
złoty

dąb 
verade

orzech 
melunga

Okleiny ryflowane

netto: 520,00 zł 
brutto: 639,60 zł

orzech duro biały

dąb eterno coimbra 
ciemna

wiśnia solido kasztan jasny

dąb szary

Okleiny eco-fornir

netto: 520,00 zł 
brutto: 639,60 zł

Okleiny i cennik

Dobre otwarcie na świat
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Alu WA-2
netto: 380,00 zł 
brutto: 467,40 zł

Alu WA-4
netto: 380,00 zł 
brutto: 467,40 zł

Alu WA-5
netto: 380,00 zł 
brutto: 467,40 zł

Alu WA-3
netto: 380,00 zł 
brutto: 467,40 zł

Drzwi wewnętrzne okleinowane Z ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI

Alu WA-1
netto: 380,00 zł 
brutto: 467,40 zł

Jeśli poszukują Państwo drzwi, które będą dopełnieniem nowocześnie 

urządzonego mieszkania, ciężko o lepszy wybór niż drzwi wewnętrzne 

z serii Alu WA. Dzięki aluminiowym listewkom zainstalowanym na ich 

powierzchni faktura drewna zyskuje nowe, nieznane oblicze.

porada

Do drzwi wewnętrznych z serii Alu WA 

świetnie będą pasowały klamki w kolo-

rach nikiel/satyna oraz inox. Ofertę znaj-

dą Państwo na stronach 64-67.
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Wymiary ościeżnic regulowanych (w mm)
Skrzydło „60” „70” „80” „90” „100” „110”

Szerokość skrzydła (S1) 644 744 844 944 1044 1144
Szerokość otworu w murze (S2) 680 780 880 980 1080 1180
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy (S3) 644 744 844 944 1044 1144
Szerokość w świetle ościeżnicy (S4) 600 700 800 900 1000 1100
Szerokość krycia ościeżnicy (S5) 744 844 944 1044 1144 1244
Wysokość skrzydła (H1) 2040 Wysokość w świetle ościeżnicy (H4) 2026
Wysokość otworu w murze (H2) 2065 Wysokość krycia ościeżnicy (S5) 2098
Wysokość zewnętrzna ościeżnicy (H3) 2049

Cennik ościeżnic regulowanych (NOWE, NIŻSZE CENY!)

Symbol Zakres
Okleina enduro Okleina ryflowana Okleina eco-fornir

Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto

A 75-94 mm 232,00 zł 285,36 zł 251,00 zł 308,73 zł 262,00 zł 322,26 zł
B 95-114 mm 238,00 zł 292,74 zł 258,00 zł 317,34 zł 270,00 zł 332,10 zł
C 120-139 mm 247,00 zł 303,81 zł 268,00 zł 329,64 zł 282,00 zł 346,86 zł
D 140-159 mm 256,00 zł 314,88 zł 277,00 zł 340,71 zł 290,00 zł 356,70 zł
E 160-179 mm 268,00 zł 329,64 zł 290,00 zł 356,70 zł 305,00 zł 375,15 zł
F 180-199 mm 289,00 zł 355,47 zł 314,00 zł 386,22 zł 329,00 zł 404,67 zł
G 200-219 mm 299,00 zł 367,77 zł 325,00 zł 399,75 zł 342,00 zł 420,66 zł
H 220-239 mm 301,00 zł 370,23 zł 327,00 zł 402,21 zł 344,00 zł 423,12 zł
I 240-259 mm 308,00 zł 378,84 zł 335,00 zł 412,05 zł 352,00 zł 432,96 zł
J 260-279 mm 315,00 zł 387,45 zł 342,00 zł 420,66 zł 361,00 zł 444,03 zł
K 280-299 mm 323,00 zł 397,29 zł 351,00 zł 431,73 zł 371,00 zł 456,33 zł
L 300-319 mm 359,00 zł 441,57 zł 390,00 zł 479,70 zł 412,00 zł 506,76 zł
M 320-339 mm 364,00 zł 447,72 zł 395,00 zł 485,85 zł 419,00 zł 515,37 zł
N 340-359 mm 417,00 zł 512,91 zł 454,00 zł 558,42 zł 478,00 zł 587,94 zł
O 360-379 mm 429,00 zł 527,67 zł 467,00 zł 574,41 zł 491,00 zł 603,93 zł
P 380-399 mm 448,00 zł 551,04 zł 488,00 zł 600,24 zł 513,00 zł 630,99 zł
Q 400-419 mm 467,00 zł 574,41 zł 505,00 zł 621,15 zł 531,00 zł 653,13 zł
R 420-439 mm 484,00 zł 595,32 zł 521,00 zł 640,83 zł 549,00 zł 675,27 zł

Wymiary ościeżnic prostych (w mm)
Skrzydło „60” „70” „80” „90” „100” „110”

Szerokość skrzydła (S1) 644 744 844 944 1044 1144
Szerokość otworu w murze (S2) 720 820 920 1020 1120 1220
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy (S3) 690 790 890 990 1090 1190
Szerokość w świetle ościeżnicy (S4) 600 700 800 900 1000 1100
Wysokość skrzydła (H1) 2040 Wysokość zewnętrzna ościeżnicy (H3) 2071
Wysokość otworu w murze (H2) 2090 Wysokość w świetle ościeżnicy (H4) 2026

Cennik ościeżnic prostych

** Ościeżnice proste pokryte okleinami 
ryflowanymi oraz eco-fornir są droższe 
o 20,00 zł netto (brutto: 24,60 zł).

Produkt Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta** 130,00 zł 159,90 zł
Ćwierćwałek 25,00 zł 30,75 zł

Produkt Cena netto Cena brutto

Listwa opaskowa płaska 40,00 zł 49,20 zł
Listwa opaskowa owalna 50,00 zł 61,50 zł

Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych REGULOWANE ORAZ PROSTE

Dobre otwarcie na świat
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Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne „80” (90 x207 cm) „90” (100x207 cm)

Grubość skrzydła 40 mm

Materiał płyta MDF

Wypełnienie ramy płyta wiórowo-otworowa

Pokrycie ramy okleina drewnopodobna

Cennik drzwi klatkowych
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło klatkowe („80” i „90”) 280,00 zł 344,40 zł

Skrzydło klatkowe z elementami aluminiowymi („80” i „90”) 480,00 zł 590,40 zł

Ościeżnica MDF (44x90 mm) 150,00 zł 184,50 zł

Próg aluminiowy z wkładką drewnianą 50,00 zł 61,50 zł

Wyposażenie za dopłatą
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Opaski wykańczające (60x12 mm) 45,00 zł 55,35 zł

Skrócenie skrzydła (maks. 40 mm) 50,00 zł 61,50 zł

Wkładka patentowa (31/41, nikiel lub mosiądz) 40,00 zł 49,20 zł

Wkładka patentowa z gałką (31/41, nikiel lub mosiądz) 50,00 zł 61,50 zł

Klamka KR Center (nikiel /satyna lub mosiądz) — str. 64-67 70,00 zł 86,10 zł

Rozeta KR Center (nikiel/satyna lub mosiądz) — str. 64-67 30,00 zł 36,90 zł

Konstrukcja i zastosowanie
Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją 

– wykonane są z płyty MDF, a w ich wnętrzu jako wypełnienie zastosowano płytę 

wiórowo-otworową. Mogą być instalowane w ogrzewanych klatkach schodowych 

(gdzie nie występuje duża różnica temperatur).

Estetyka
Skrzydło dostępne jest w ośmiu kolorach. Podczas jego produkcji stosujemy uni-

kalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi. 

Dzięki temu drzwi klatkowe wyróżniają się większą trwałością oraz ponadprzecięt-

ną estetyką.

Niektóre modele posiadają aluminiowe elementy ozdobne. Nadają one skrzydłu 

nowoczesnego charakteru oraz stanowią dodatkowe wzmocnienie konstrukcji.

Wyposażenie
Skrzydło klatkowe wyposażone jest w dwa niezależne zamki, trzy zawiasy czopowe 

oraz szerokokątny wizjer. Dodatkowo polecamy zakup ościeżnicy MDF oraz progu 

drewnianego, wykonanego z drewna dębowego.

Drzwi klatkowe

Skrzydło klatkowe
netto: 280,00 zł 
brutto: 344,40 zł

porada

Drzwi klatkowe dostępne są w tych sa-

mych kolorach, co drzwi wewnętrzne. 

Dzięki temu wszystkie drzwi w Państwa 

mieszkaniu będą mogły być w jednako-

wej kolorystyce.

Wraz z drzwiami klatkowymi warto zakupić także dopaso-waną ościeżnicę w kolorze skrzydła oraz dębowy próg.
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Klatkowe KA-4
netto: 480,00 zł 
brutto: 590,40 zł

Klatkowe KA-1
netto: 480,00 zł 
brutto: 590,40 zł

Klatkowe KA-5
netto: 480,00 zł 
brutto: 590,40 zł

Klatkowe KA-3
netto: 480,00 zł 
brutto: 590,40 zł

Klatkowe KA-2
netto: 480,00 zł 
brutto: 590,40 zł

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi techniczne IGNIS (EI 30)

Konstrukcja i zastosowanie
Drzwi przeciwpożarowe Ignis wyróżniają się odpornością ogniową według normy EI 30 

(norma ta jest spełniona po zainstalowaniu skrzydła w odpowiedniej ościeżnicy me-

talowej lub drewnopochodnej). Rama wzmacniająca konstrukcję drzwi wykonana jest 

z drewna iglastego, klejonego warstwowo. Wewnątrz skrzydła znajduje się płyta z weł-

ny mineralnej, zaś okładzina zewnętrzna wykonana jest z płyt HDF o grubości 3 mm.

Parametry skrzydła
Wymiary zewnętrzne od „70” do „110” (dla skrzydeł o szer. „110” oferujemy wyłącznie ościeżnicę metalową)

Grubość skrzydła 40 mm

Materiał rama z drewna iglastego, klejonego warstwowo, płyta HDF

Wypełnienie ramy wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3

Pokrycie ramy okleina enduro lub eco-fornir

Wyposażenie za dopłatą
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Ościeżnica drewnopochodna do drzwi Ignis patrz niżej

Ościeżnica metalowa do drzwi Ignis 435,00 zł 535,05 zł

Uszczelka opadająca do drzwi o szerokości „90” 220,00 zł 270,60 zł

Samozamykacz zgodny z wymogami normy EN-14600 260,00 zł 319,80 zł

Wkładka patentowa 45,00 zł 55,35 zł

Cennik ościeżnic drewnopochodnych
Symbol A B C D E

Grubość muru [mm] 100 – 119 120 – 139 140 – 159 160 – 179 180 – 199

Okleina 
enduro

Netto 480,00 zł 495,00 zł 505,00 zł 520,00 zł 545,00 zł

Brutto 590,40 zł 608,85 zł 621,15 zł 639,60 zł 670,35 zł

Okleina 
eco-fornir

Netto 515,00 zł 520,00 zł 540,00 zł 555,00 zł 585,00 zł

Brutto 633,45 zł 639,60 zł 664,20 zł 682,65 zł 719,55 zł

Symbol F G H I J

Grubość muru [mm] 200 – 219 220 – 239 240 – 259 260 – 279 280 – 299

Okleina 
enduro

Netto 560,00 zł 580,00 zł 600,00 zł 615,00 zł 635,00 zł

Brutto 688,80 zł 713,40 zł 738,00 zł 756,45 zł 781,05 zł

Okleina 
eco-fornir

Netto 605,00 zł 625,00 zł 645,00 zł 660,00 zł 685,00 zł

Brutto 744,15 zł 768,75 zł 793,35 zł 811,80 zł 842,55 zł

Drzwi techniczne Ignis

Estetyka
Skrzydło może być pokryte okleiną enduro 

lub eco-fornir. Do Państwa dyspozycji 

oddajemy łącznie aż 15 atrakcyjnych 

kolorów – zostały one wymienione po 

prawej stronie.

Wyposażenie
W skrzydle fabrycznie instalujemy: kom-

plet uszczelek pęczniejących, zamek 

zapadkowo-zasuwkowy oraz trzy kom-

plety zawiasów czopowych. Zalecamy 

zakup opcjonalnego samozamykacza.

olcha buk dąb

wiśnia orzech heban

lindo coimbra cedr forte

orzech duro dąb eterno biały

wiśnia solido dąb szary szary

Okleiny enduro

Okleiny eco-fornir

Okleiny i cennik

netto: 485,00 zł 
brutto: 596,55 zł

netto: 595,00 zł 
brutto: 731,85 zł
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Drzwi Ignis INFORMACJE TECHNICZNE

porada

Dla drzwi Ignis z uszczelką opadającą 

(dostępna za dopłatą) nie stosuje się 

listwy progowej.

ościeżnica metalowa

ościeżnica drewnopoch.

z cegły ceramicznej 

lub silikonowej

betonowa 

lub żelbetowa

rodzaj ściany:

minimalna grubość muru

100 mm

115 mm 115 mm100 mm

100 mm 100 mm

* Gęstość betonu komórkowego powinna wynosić minimum 650 kg/m3.

z bloczków lub z pusta-

ków z betonu kom.*

Minimalna grubość muru

Wymiary otworów montażowych

Ościeżnica metalowa
Szerokość skrzydła „70” „80” „90” „100” „110”

Szerokość otworu w murze [mm] 790 890 990 1090 1190

Wysokość otworu w murze [mm] 2070 2070 2070 2070 2070

Ościeżnica drewniana
Szerokość skrzydła „70” „80” „90” „100” „110”*

Szerokość otworu w murze [mm] 790 890 990 1090 –

Wysokość otworu w murze [mm] 2062 2062 2062 2062 –

* Dla drzwi o szerokości „110” należy stosować ościeżnicę metalową. Cennik ościeżnic podany jest na 
sąsiedniej stronie.

Drzwi Ignis posiadają aprobatę nr AT-15-8750/2011 oraz certyfikat nr W314. 

W celu spełnienia warunków aprobaty technicznej do drzwi Ignis należy stosować 

samozamykacz zgodny z wymogami normy EN-14600 oraz wkładkę patentową 

spełniającą wymogi aprobaty technicznej INVADO.

Jeśli zależy Państwu, by drzwi jak 

najwierniej przypominały te wy-

konane z litego drewna, polecamy 

okleinę eco-fornir. Jej dodatkową 

zaletą jest bardzo wysoka wytrzy-

małość.

polecamy

Drzwi techniczne Ignis wypełnione są wełną mineralną o gęstości 120 kg/m3. To materiał ogniotrwały i dźwiękochłonny.

Co w praktyce oznacza  
norma EI 30?
EI 30 to jedna z klas ognioodporności 

(szczelności i izolacyjności ogniowej). 

Drzwi oznaczone tym symbolem są 

w stanie powstrzymać napór płomieni 

i gorących gazów przez 30 minut. Dzięki 

temu hamują rozprzestrzenianie się 

pożaru.

Dobre otwarcie na świat
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Klamki, rozety i akcesoria

Klamki, które posiadamy w ofercie, produkowane są przez nas oraz 

przez firmy o uznanej pozycji: Alubrass oraz AXA. Postawiliśmy na 

produkty wykonane z trwałych materiałów. Chcemy, by służyły 

one Państwu tak długo, jak oferowane przez nas drzwi.  Nie zapo-

mnieliśmy przy tym o wyglądzie – rozumiemy, że okucia są niczym 

biżuteria, która upiększa kreację i podkreśla jej charakter.

Ofertę klamek otwierają te przeznaczone dla drzwi zewnętrznych 

(w ramach serii KR Center, którą szczególnie Państwu polecamy, 

oferujemy także klamkę na rozecie przeznaczoną dla drzwi 

wewnętrznych). 

Klamka KR Center 
zainstalowana 

w drzwiach Bastion

kolory: patyna, nikiel/satyna

Klamki i rozety KR Center

Polecamy przy zaku-
pie drzwi Bastion

1

2

3

4 Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka KR Center z długim szyldem 70,00 zł 86,10 zł

Klamka KR Center na rozecie 55,00 zł 67,65 zł

Rozeta KR Center prostokątna 30,00 zł 36,90 zł

Rozeta KR Center, kwadratowa, zamek na klucz lub WB 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta KR Center, kwadratowa, zamek WC 30,00 zł 36,90 zł

1

2

3

4

1 3 4

52

kolor: inox

Klamki i rozety Prestige (antywłamaniowe, klasa III)

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Prestige 195,00 zł 239,85 zł

Klamka Prestige z zabezpieczeniem wkładki 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-gałka Prestige 210,00 zł 258,30 zł

Klamka-gałka Prestige z zabezpieczeniem wkładki 230,00 zł 282,90 zł

Rozeta Prestige 115,00 zł 141,45 zł

Rozeta Prestige z zabezpieczeniem wkładki 140,00 zł 172,20 zł

1

2

3

4

5

1

2

3

4

kolor: inox

Klamki i rozety Royal (antywłamaniowe, klasa III)

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Royal 195,00 zł 239,85 zł

Klamka Royal z zabezpieczeniem wkładki 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-pochwyt Royal 210,00 zł 258,30 zł

Klamka-pochwyt Royal z zabezpieczeniem wkładki 230,00 zł 282,90 zł

Rozeta Royal 115,00 zł 141,45 zł

Rozeta Royal z zabezpieczeniem wkładki 140,00 zł 172,20 zł

1

2

3

4

www.krcenter.pl64



kolor: nikiel/satyna

Klamka i rozeta Solo

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Solo 100,00 zł 123,00 zł

Rozeta Solo 60,00 zł 73,80 zł

kolory: patyna, nikiel/satyna

Klamka Kris

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Kris, 
zamek na klucz lub WB 45,00 zł 55,35 zł

Klamka Kris, 
zamek WC 55,00 zł 67,65 zł

kolor: patyna

Klamka Natali

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Natali, 
zamek na klucz lub WB 45,00 zł 55,35 zł

Klamka Natali, 
zamek WC 55,00 zł 67,65 zł

kolory: patyna, nikiel/chrom

Klamka Torino

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Torino, 
zamek na klucz lub WB 45,00 zł 55,35 zł

Klamka Torino, 
zamek WC 55,00 zł 67,65 zł

kolory: patyna, nikiel/satyna

Klamka Eva

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Eva, 
zamek na klucz lub WB 50,00 zł 61,50 zł

Klamka Eva, 
zamek WC 60,00 zł 73,80 zł

1

1

1

2

kolor: inox

Klamki i rozety Haga

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Haga 120,00 zł 147,60 zł

Klamka-pochwyt Haga 140,00 zł 172,20 zł

Rozeta Haga 50,00 zł 61,50 zł

1

2

33

2

2

Decydując się na zakup rozety Solo otrzymają Państwo 
dwie wersje: wąską, instalowaną od strony pochwytu, 
oraz szerszą instalowaną od strony mieszkania.

Na zbliżeniu powyżej zaprezentowana jest klamka Solo 
zainstalowana w drzwiach Bastion A-37.

netto: 30,00 zł 
brutto: 36,90 zł

kolor: nikiel/satyna, stare złoto

Rozeta owalna

netto: 45,00 zł 
brutto: 55,35 zł

Próg aluminiowy (szer. „80”, „90”, „100”)
anodowana powierzchnia

Próg wykonany jest z profilu o grubości niemal 2 mm. 
Jego powierzchnia jest anodowana, co podnosi jego 
trwałość i pozytywnie wpływa na wygląd. Posiada 
uszczelkę chroniącą przed przedostawaniem się wilgoci 
oraz kurzu.

Dobre otwarcie na świat
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Klamki, rozety i akcesoria

netto: 30,00 zł 
brutto: 36,90 zł

kolor: nikiel/satyna, stare złoto

Osłonki przeznaczone są dla drzwi śród-

lokalowych z serii Bastion.

Osłonki 
na zawiasy (6 szt.)

kolor: stal nierdzewna

Klamki i rozety Onyx

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Onyx 70,00 zł 86,10 zł

Klamka-gałka ruchoma Onyx 80,00 zł 98,40 zł

Rozeta Onyx, zamek WB 50,00 zł 61,50 zł

1

1
2

2

3

kolor: nikiel/chrom

Klamki i rozety Caro

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Caro 55,00 zł 67,65 zł

Rozeta Caro, zamek na klucz lub WB 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta Caro, zamek WC 30,00 zł 36,90 zł

1

12

2

3 3

kolor: nikiel/chrom

Klamki i rozety Vega

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Vega 50,00 zł 61,50 zł

Rozeta Vega, zamek na klucz lub WB 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta Vega, zamek WC 30,00 zł 36,90 zł

1

12

2

3 3

kolor: nikiel/chrom

Klamki i rozety Norma

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Norma 55,00 zł 67,65 zł

Rozeta Norma, zamek na klucz lub WB 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta Norma, zamek WC 30,00 zł 36,90 zł

1

12

2

3 3

kolor: nikiel/chrom

Klamki i rozety Silva

Produkt Cena netto Cena brutto

Klamka Silva 55,00 zł 67,65 zł

Rozeta Silva, zamek na klucz lub WB 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta Silva, zamek WC 30,00 zł 36,90 zł

1

12

2

3 3

Klamka Onyx wykonana jest ze stali nierdzewnej, której zawdzięcza swoją trwałość 

oraz modny kolor. Odnotować należy także prostotę kształtu – prostopadłe i równo-

ległe linie będą świetnie współgrały z prostokątnymi tłoczeniami i elementami alumi-

niowymi skrzydeł o nowoczesnym designie.

informacje o ofercie

Dla drzwi stalowych antywłamaniowych 

oferujemy wyłącznie klamki Carmen 

i Kinga. Więcej informacji na ich temat 

znajdą Państwo na stronie 37.

3
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Pochwyt Linea
kolor: inox 
średnica (Ø): 34 mm

Pochwyt Profile
kolor: inox 
wymiary: 20x40 mm

1 2

Unikalna technologia: elementy montażowe nie są 

widoczne po stronie mieszkania.

wkładka:
netto: 170,00 zł 
brutto: 209,10 zł

długość 120 cm:
netto: 400,00 zł 
brutto: 492,00 zł

Wkładka WILKA, system jednego 
klucza, klasa „B”
kolory: mosiądz, nikiel/satyna

Wkładka 
patentowa

wkładka:
netto: 40,00 zł 
brutto: 49,20 zł

długość 120 cm:
netto: 400,00 zł 
brutto: 492,00 zł

wkładka z gałką:
netto: 50,00 zł 
brutto: 61,50 zł

długość 160 cm:
netto: 450,00 zł 
brutto: 553,50 zł

długość 160 cm:
netto: 450,00 zł 
brutto: 553,50 zł

kolory: mosiądz, nikiel/satyna

Rozmiary wkładek

Rodzaj drzwi
Wkładka 
patentowa

Wkładka w systemie 
jednego klucza, 
klasa „B”

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion 31/46 30/45

Drzwi stalowe Wenus 31/46 30/45

Drzwi stalowe Elipsa i Grand 31/51 30/50

Drzwi stalowe Grand 68 mm 41/51 40/50

Drzwi stalowe, uniwersalne 31/41 nie dotyczy

Drzwi wewnętrzne 31/41 nie dotyczy

Drzwi klatkowe 31/41 nie dotyczy

Wkładki INFORMACJE TECHNICZNE

Szczególnie polecamy: wkładka pracująca 

w systemie jednego klucza to bardzo wy-

godne rozwiązanie! Już nigdy więcej Pań-

stwa kieszenie nie będą pełne kluczy.

Dobre otwarcie na świat
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Projekt i skład: agencja Oxido (www.oxido.pl).

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informa-
cyjny. Zastrzegamy sobie prawo do różnic między 
kolorystyką katalogu a rzeczywistą, a także prawo 
do zmian.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowa-
nie i publikacja katalogu bez pisemnej zgody firmy 
KR Center – zabronione.

Zapraszamy do zakupów!

Sprzedaż drzwi firmy KR Center odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci 

dystrybutorów. Zapraszamy do salonów w całej Polsce!

Miejsce na pieczątkę

KR Center®
ul. Łużycka 42d 

44-300 Wodzisław Śląski 

woj. śląskie

tel./fax: +48 32 478 15 80 

e-mail: biuro@krcenter.pl

www.krcenter.pl


