
2020

Katalog
Drzwi wewnętrzne
 
EDYCJA 2020/1



2     Nasza firma Zapowiedź dobrego wnętrza

Drzwi, które zapowiadają 
dobre wnętrze

Nasza firma

Jesteśmy przekonani, że bez ciężkiej pracy, determinacji 
i gotowości do ciągłej nauki nie może powstać nic trwałego. 
Tylko prawdziwa pasja może przerodzić się w coś, co będzie 
służyć i cieszyć latami. W myśl tego w KR CENTER® od wielu 
już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem 
używane są w domach w całej Polsce.

Drzwi wewnętrzne zaprezentowane na kolejnych stronach katalogu drzwi 
wewnętrznych KR CENTER® są najlepszym dowodem wierności naszym ide-
ałom. Postawiliśmy na dopracowaną konstrukcję ramową skrzydła i trwałe, 
nowoczesne materiały.
Bogata oferta pozwali Państwu wybrać drzwi idealnie dopasowane do styli-
styki domu, tak aby drzwi nie dominowały, lecz były subtelną ozdobą. Drzwi 
KR CENTER® produkowane są z dbałością o szczegóły i przez lata będą zapo-
wiadały piękno każdego pomieszczenia, do którego będą prowadzić.
Szereg opcji do wyboru pozwoli dopasować drzwi do Państwa wymagań. 
W doborze pomogą Państwu sprzedawcy, z którymi współpracujemy oraz my 
osobiście. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. 

Ciężko pracujemy na Państwa zaufanie: monitorujemy rynek, jesteśmy na bie-
żąco z trendami i słuchamy Państwa potrzeb. W zgodzie z nimi produkujemy 
drzwi cechujące się wysoką jakością i bardzo dobrymi parametrami. W naszej 
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: setki modeli, wiele kolorów i akcesoriów 
to gwarancja, że zaspokoimy Państwa potrzeby. 
Pracownicy naszej firmy wkładają maksimum zaangażowania, aby dostarczyć 
Państwu produkty, które spełnią oczekiwania i bezproblemowo będą 
działać przez lata. Chcemy tworzyć ofertę, do której się wraca; chcemy, aby 
KR CENTER® było synonimem firmy rzetelnej i godnej zaufania. Pragniemy być 
częścią Państwa najlepszych wyborów, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby 
utrzymywać najwyższe standardy.

O tym, że warto nam zaufać, przekonują tysiące zadowolonych klientów i wie-
lu współpracowników. Będziemy zaszczyceni, jeśli Państwo również do nich 
dołączą!

Pracownicy 
KR CENTER® Sp. z o.o.
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Przedstawiamy 

drzwi ramiakowe

A A

B

C

D

E

2

2
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1

2

B

C
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Solidna 
konstrukcja

Postawiliśmy na kon-
strukcję ramową

Sprawdzone 
materiały

Wszystkie elementy 
wykonane są z wytrzy- 

małej płyty MDF

Satynowe 
szyby

Zapewniają poczucie 
prywatności bez 

konieczności rezygnacji 
z dopływu światła

Uszczelki 
w ościeżnicy

Zapewniają dobrą izola-
cję i cichą pracę drzwi

Solidne zawiasy 
dwuczopowe

Pozwalają na płynną 
regulację w dwóch 

płaszczyznach

Brak listwy 
przyszybowej

Specjalna konstruk-
cja pozwoliła nam na 
wyeliminowanie listwy 
przyszybowej i poprawę 
wyglądu drzwi

Okleinowanie 
bez łączeń

Łączenia okleiny są 
niewidoczne, co zwiększa 
trwałość drzwi i podnosi 
ich jakość. Przez lata 
okleina będzie wyglądała 
bardzo dobrze

System 
przylgowy

Postawiliśmy na roz-
wiązanie sprawdzone 
w milionach domów

Dostępność oklein zależy od kolekcji

Okleiny  

dąb brązowy sanremo białedąb tyrolski

biały styl

catania

biały gładki

dąb stary

catania jasnasonoma jesion szary ribek szaryjesion jasny

dąbbergen
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Jak obliczyć cenę drzwi?  

W drzwiach ramiakowych instalu-
jemy szybę satynową o grubości 
4 mm. Jej mleczny kolor zapewnia 
poczucie prywatności, a jednocze-
śnie przepuszcza światło.

rama z płyty MDF uszczelka w ościeżnicy
zawiasy dwuczopowe
klamka2

rozeta2

zamek3

panel z płyty MDF
szyba decomat
wypełnienie z płyty MDF
okleina
ościeżnica regulowana1

ościeżnica prosta1

Ościeżnica regulowana może być 
osadzona w ścianach o różnej 

grubości. Każda ościeżnica w naszej 
ofercie posiada uszczelkę, która 

zapewnia cichą pracę drzwi.

F

F

1

C

C

EB

A

C

B

A

A 1
2
3
4
5

B
C
D
E
F
G

E

G

1 Podane w katalogu ceny skrzydeł nie uwzględniają ościeżnicy. Cennik ościeżnic znajduje się 
na stronach 25-27.
2 Klamka i rozeta dostępne są za dopłatą. Ofertę znajdą Państwo na stronie 30.
3 W drzwiach instalujemy zamek zgodny z Państwa życzeniem. Bez dopłat instalowane są: za-
mek na klucz oraz zamek WC. Zamek WB instalowany jest za dopłatą. 

To proste! Wystarczy dodać 
do siebie: 

• cenę wybranego skrzydła, 
• cenę ościeżnicy 
• oraz koszt zakupu klamki 

i rozety. 
Kwota, którą otrzymamy, bę-
dzie ceną za kompletne drzwi. 

W razie wątpliwości prosimy 
o kontakt ze sprzedawcą.

+ + =

Cena skrzydła Cena drzwiCena ościeżnicy Cena klamki i rozety
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Chester
Parametry  

Opcje dodatkowe za dopłatą  

Konstrukcja
Skrzydło zbudowano z trwałych płyt MDF (rama 
oraz panele) i uzupełniono szybami (w wybranych 
modelach). Dostępne jest w systemie przylgowym 
w różnych szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz za-
mek na klucz lub WC zgodnie z Państwa życzeniem. 
Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB 
oraz inne elementy wymienione w tabeli poniżej. 

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania  
Ościeżnice proste str. 25
Listwy opaskowe str. 25
Ościeżnice regulowane str. 26-27
Tunele regulowane str. 26-27
System przesuwny naścienny str. 28-29
Klamki i rozety str. 30-31

Okleiny  

dąb brązowy

sanremo białe

dąb tyrolski

biały styl

catania

biały gładki

dąb stary

catania jasnasonoma jesion szary

ribek szary

jesion jasny

dąbbergen

Drzwi z kolekcji Chester dostępne są w następujących kolorach:

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Chester

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Chester

02

Chester

04

Chester

01

Chester

03

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, 
cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane pod zdjęciami na sąsiedniej 
stronie to ceny za skrzydło. Więcej infor-
macji na stronie 5.
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Hone
Parametry  

Porada  

Konstrukcja
Skrzydło zbudowano z trwałych płyt MDF (rama 
oraz panele) i uzupełniono szybami (w wybranych 
modelach). Dostępne jest w systemie przylgowym 
w różnych szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz za-
mek na klucz lub WC zgodnie z Państwa życzeniem. 
Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB 
oraz inne elementy wymienione w tabeli poniżej. 

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Kolor drzwi wcale nie musi być zbliżony do kolo-
rów podłóg czy mebli! Czasem świetnym wyborem 
są drzwi, które kontrastują z otoczeniem. Wówczas 
będą one elementem skupiającym uwagę i warto 
wybrać produkt dopracowany w każdym detalu, 
okleinowany bez łączeń na krawędziach. 

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Okleiny  

dąb brązowy

sanremo białe

dąb tyrolski

biały styl

catania

biały gładki

dąb stary

catania jasnasonoma jesion szary

ribek szary

jesion jasny

dąbbergen

Drzwi z kolekcji Hone dostępne są w następujących kolorach:

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Hone

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Hone

02

Hone

06

Hone

01

Hone

04

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, 
cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane pod zdjęciami na sąsiedniej 
stronie to ceny za skrzydło. Więcej infor-
macji na stronie 5.
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Martis
Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowano z trwałych płyt MDF (rama 
oraz panele) i uzupełniono szybami (w wybranych 
modelach). Dostępne jest w systemie przylgowym 
w różnych szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz za-
mek na klucz lub WC zgodnie z Państwa życzeniem. 
Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB 
oraz inne elementy wymienione w tabeli poniżej. 

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania  
Ościeżnice proste str. 25
Listwy opaskowe str. 25
Ościeżnice regulowane str. 26-27
Tunele regulowane str. 26-27
System przesuwny naścienny str. 28-29
Klamki i rozety str. 30-31

Okleiny  

dąb brązowy

sanremo białe

dąb tyrolski

biały styl

catania

biały gładki

dąb stary

catania jasnasonoma jesion szary

ribek szary

jesion jasny

dąbbergen

Drzwi z kolekcji Martis dostępne są w następujących kolorach:

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł
Martis

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Martis

02

Martis

05

Martis

01

Martis

04

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, 
cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane pod zdjęciami na sąsiedniej 
stronie to ceny za skrzydło. Więcej infor-
macji na stronie 5.
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Moretta
Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowano z trwałych płyt MDF (rama 
oraz panele) i uzupełniono szybami (w wybranych 
modelach). Dostępne jest w systemie przylgowym 
w różnych szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz za-
mek na klucz lub WC zgodnie z Państwa życzeniem. 
Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB 
oraz inne elementy wymienione w tabeli poniżej. 

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania  
Ościeżnice proste str. 25
Listwy opaskowe str. 25
Ościeżnice regulowane str. 26-27
Tunele regulowane str. 26-27
System przesuwny naścienny str. 28-29
Klamki i rozety str. 30-31

Okleiny  
Drzwi z kolekcji Moretta dostępne są w następujących kolorach:

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.

dąbbergen sonoma biały gładkijesion szary jesion jasny

2020NOWOŚĆ
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z 23% VAT:

639,60 zł

Moretta

00
bez VAT:

520,- zł
z 23% VAT:

639,60 zł

Moretta

02
Moretta

01

Moretta

03

bez VAT:

520,- zł
bez VAT:

520,- zł

bez VAT:

520,- zł

z 23% VAT:

639,60 zł

z 23% VAT:

639,60 zł

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, 
cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane pod zdjęciami na sąsiedniej 
stronie to ceny za skrzydło. Więcej infor-
macji na stronie 5.

Drzwi Moretta — wprowadzone do oferty 
w roku 2020 — dostępne są w modnych 
kolorach, które będą idealnie pasowały 
do współczesnych wnętrz. 

Drzwi wewnętrzne dostępne są także 
w systemie przesuwnym, który w wie-
lu przypadkach pozwola zaoszczędzić 
cenne miejsce. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na stronie 28.

2020NOWOŚĆ
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Fermo

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Fermo

01
Fermo

04

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł
Fermo

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Podane ceny dotyczą 
skrzydeł. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
ościeżnic prostych i re-
gulowanych oraz tuneli 
regulowanych. 

Wszystkie informacje, 
w tym rysunki techniczne 
oraz wymiary znajdują 
Państwo w dalszej części 
katalogu. Dzięki nim 
wybór będzie prostszy!

Szczegóły: str. 25-27.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

Okleiny  

dąb tyrolskidąb brązowy sanremo białe biały styl

catania catania jasna

ribek szarybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Nesso

01
Nesso

04

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Nesso

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Wszystkie modele 
skrzydeł w naszej ofercie 
mogą służyć jako skrzydła 
przesuwne. Proponujemy 
Państwu system naścien-
ny z zabudową lub bez. 

W wersji z zabudową ścia-
na wykończona jest tune-
lem regulowanym. Jego 
konstrukcja pozwala na 
instalację na ścianach 
o różnej grubości.

Więcej informacji: str. 28.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Nesso

Okleiny  

dąbdąb tyrolski

biały gładki

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

dąb brązowy

sanremo białe

biały styl

catania catania jasna

ribek szarydąb starybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.



16     Lucca Zapowiedź dobrego wnętrza

Lucca

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Lucca

01
Lucca

04

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł
Lucca

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Wszystkie modele 
skrzydeł w naszej ofercie 
mogą służyć jako skrzydła 
przesuwne. Proponujemy 
Państwu system naścien-
ny z zabudową lub bez. 

W wersji z zabudową ścia-
na wykończona jest tune-
lem regulowanym. Jego 
konstrukcja pozwala na 
instalację na ścianach 
o różnej grubości.

Więcej informacji: str. 28.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

Okleiny  

dąb tyrolskidąb brązowy sanremo białe biały styl

catania catania jasna

ribek szarybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Piemonte

01
Piemonte

05

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Piemonte

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Piemonte

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Podane ceny dotyczą 
skrzydeł. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
ościeżnic prostych i re-
gulowanych oraz tuneli 
regulowanych. 

Wszystkie informacje, 
w tym rysunki techniczne 
oraz wymiary znajdują 
Państwo w dalszej części 
katalogu. Dzięki nim 
wybór będzie prostszy!

Szczegóły: str. 25-27.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

Okleiny  

dąb brązowy sanremo białe biały stylcatania catania jasna

ribek szary

bergen

sonoma jesion szary

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.



18     Sospiro Zapowiedź dobrego wnętrza

Sospiro

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Sospiro

01
Sospiro

02
Sospiro

05

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł
Sospiro

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, cena ościeżnicy oraz 
cena klamki i rozety. Ceny podane pod zdjęciami to ceny za 
skrzydło. Więcej informacji na stronie 5.

Okleiny  

dąb brązowy sanremo białe biały stylcatania catania jasna

ribek szary

bergen

sonoma jesion szary

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Calabria

01
Calabria

04

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Calabria

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Calabria

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Wszystkie modele 
skrzydeł w naszej ofercie 
mogą służyć jako skrzydła 
przesuwne. Proponujemy 
Państwu system naścien-
ny z zabudową lub bez. 

W wersji z zabudową ścia-
na wykończona jest tune-
lem regulowanym. Jego 
konstrukcja pozwala na 
instalację na ścianach 
o różnej grubości.

Więcej informacji: str. 28.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Okleiny  

dąbdąb tyrolski

biały gładki

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

dąb brązowy

sanremo białe

biały styl

catania catania jasna

ribek szarydąb starybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.



20     Juve Zapowiedź dobrego wnętrza

Juve

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Juve

01
Juve

02

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł
Juve

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Podane ceny dotyczą 
skrzydeł. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
ościeżnic prostych i re-
gulowanych oraz tuneli 
regulowanych. 

Wszystkie informacje, 
w tym rysunki techniczne 
oraz wymiary znajdują 
Państwo w dalszej części 
katalogu. Dzięki nim 
wybór będzie prostszy!

Szczegóły: str. 25-27.

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

Okleiny  

dąb tyrolskidąb brązowy sanremo białe biały styl

catania catania jasna

ribek szarybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Siris

Parametry  
Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz panele), uzupełnione szy-
bami (w wybranych modelach). Dostępne w systemie przylgowym, w różnych 
szerokościach.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz zamek na klucz lub WC zgodnie 
z Państwa życzeniem. Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB oraz 
inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Siris

01
Siris

02
Siris

06

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł
Siris

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

Inne rozwiązania (w tym: ościeżnice, system przesuwny oraz klamki) - strony 25-31.

Okleiny  

dąbdąb tyrolski

biały gładki

dąb brązowy

sanremo białe

biały styl

catania catania jasna

ribek szarydąb starybergen

sonoma jesion szary jesion jasny

Na cenę drzwi składają się: 
cena skrzydła, cena ościeżnicy 
oraz cena klamki i rozety. Ceny 
podane pod zdjęciami to ceny 
za skrzydło. Więcej informacji 
na stronie 5.

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.



22     Campania Zapowiedź dobrego wnętrza

Okleiny  

dąb brązowy dąb tyrolski bergen biały styljesion szary jesion jasny

Campania
Parametry  

Porada  

Konstrukcja
Skrzydło zbudowane z trwałych płyt MDF (rama oraz 
panele), uzupełnione szybami (w wybranych mode-
lach). Panele poprzeczne mają dekoracyjne skosy/
ścięcia. Dostępne w systemie przylgowym.

Wyposażenie
W skrzydle zainstalowane są trzy zawiasy oraz za-
mek na klucz lub WC zgodnie z Państwa życzeniem. 
Za dopłatą może zostać zainstalowany zamek WB 
oraz inne elementy wymienione w tabeli poniżej.

Szerokości
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Oszklenie
Szyba decormat o grubości 4 mm.

Kolor drzwi wcale nie musi być zbliżony do kolo-
rów podłóg czy mebli! Czasem świetnym wyborem 
są drzwi, które kontrastują z otoczeniem. Wówczas 
będą one elementem skupiającym uwagę i warto 
wybrać produkt dopracowany w każdym detalu, 
okleinowany bez łączeń na krawędziach. 

Opcje dodatkowe za dopłatą  
Nazwa produktu lub usługi / Cena: bez VAT z 23% VAT
Tuleje wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł 30,75 zł
Zmiana zamka na zamek WB 15,00 zł 18,45 zł
Wykonanie skrzydła bez otworu na klucz 25,00 zł 30,75 zł
Skrzydło przesuwne – dopłata do wybranego modelu* 180,00 zł 221,40 zł
Drzwi o szerokości „100” – dopłata do wybranego modelu 120,00 zł 147,60 zł

* W cenę wliczony jest także 
pochwyt.
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Panel poprzeczny 
ze skosami

Campania

00
bez VAT:

420,- zł
z 23% VAT:

516,60 zł

Campania

02

Campania

06

Campania

01

Campania

04

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

bez VAT:

420,- zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

z 23% VAT:

516,60 zł

Na cenę drzwi składają się: cena skrzydła, 
cena ościeżnicy oraz cena klamki i rozety. 
Ceny podane pod zdjęciami na sąsiedniej 
stronie to ceny za skrzydło. Więcej infor-
macji na stronie 5.



24     Informacje techniczne Zapowiedź dobrego wnętrza

Informacje techniczne
Na stronach 4 oraz 5 przedstawiliśmy przekrój skrzydła oraz ościeżnic: prostej i regulowanej. Z kolei poniżej oraz na kolejnych stronach 
zaprezentowane zostały rysunki techniczne, które ułatwią wybór odpowiedniej szerokości drzwi oraz sprawią, że montaż przebiegnie 
bez problemów.

Porada  

Skrzydło ramiakowe
644 / 744 / 844 / 944 / 104438

13 618 / 718 / 818 / 918 / 1018

14
0

25
2

79
0

17
32

18
0

11
07

72
88

5

20
17

20
30

50

140

Kierunek otwierania oceniamy od strony, w  którą 
drzwi będą otwierane (do siebie) i zwracamy uwa-
gę na położenie zawiasów.
Jeśli skrzydło ma zawiasy po lewej stronie, jest to 
skrzydło lewe. Analogicznie, jeżeli zawiasy są po 
prawej stronie, mamy do czynienia ze skrzydłem 
prawym.

Skrzydło lewe Skrzydło prawe

ściana
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600 / 700 / 800 / 900 / 1000

24
2

53
8

94
2

17
0

44

20
18

20
30

20
62

20
18

20
17

20
30

20
30

20
62

20
82

84
0

688 / 788 / 888 / 988 / 1088

pianka
montażowa

ściana

podłoga

F
E
D

C

B

A

ściana

pianka
montażowa

Tabela wymiarów  

Cennik ościeżnic prostych  

Cennik akcesoriów  

Rozmiar drzwi Całkowita 
szerokość 
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
skrzydła 
bez przylgi

Wymiar B

Szerokość 
w świetle 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość 
w świetle ościeżnicy 
z przylgą

Wymiar D

Szerokość 
ościeżnicy 

Wymiar E

Zalecana 
szerokość otworu 
w ścianie

Wymiar F

„60” 644 mm 618 mm 600 mm 624 mm 688 mm 728 mm
„70” 744 mm 718 mm 700 mm 724 mm 788 mm 828 mm
„80” 844 mm 818 mm 800 mm 824 mm 888 mm 928 mm
„90” 944 mm 918 mm 900 mm 924 mm 988 mm 1028 mm
„100” 1044 mm 1018 mm 1000 mm 1024 mm 1088 mm 1128 mm

Wymiar Cena bez VAT Cena z 23% VAT
„60”, „70”, „80”, „90”, „100” 150,00 zł 184,50 zł

Produkt Cena bez VAT Cena z 23% VAT
Listwa opaskowa 50,00 zł 61,50 zł 60

8

Ościeżnice proste



26     Ościeżnice i tunele regulowane Zapowiedź dobrego wnętrza

Opaski 6 cm

744 / 844 / 944 / 1044 / 1144

600 / 700 / 800 / 900 / 1000

84
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podłoga

F
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A

ściana

pianka
montażowa

Tabela wymiarów  

Cennik ościeżnic i tuneli z opaskami 6 cm  

Rozmiar drzwi Całkowita 
szerokość 
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
skrzydła 
bez przylgi

Wymiar B

Szerokość 
w świetle 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość 
w świetle oścież-
nicy z przylgą

Wymiar D

Szerokość 
ościeżnicy 

Wymiar E

Zalecana sze-
rokość otworu 
w ścianie

Wymiar F

Szerokość 
zewnętrzna oścież-
nicy z opaską

Wymiar G

„60” 644 mm 618 mm 600 mm 624 mm 644 mm 684 mm 744 mm
„70” 744 mm 718 mm 700 mm 724 mm 744 mm 784 mm 844 mm
„80” 844 mm 818 mm 800 mm 824 mm 844 mm 884 mm 944 mm
„90” 944 mm 918 mm 900 mm 924 mm 944 mm 984 mm 1044 mm
„100” 1044 mm 1018 mm 1000 mm 1024 mm 1044 mm 1084 mm 1144 mm

Model Grubość ściany Cena bez VAT Cena z 23% VAT
OR 1/TR 1 80-100 mm 270,00 zł 332,10 zł
OR 2/TR 2 100-140 mm 290,00 zł 356,70 zł
OR 3/TR 3 140-180 mm 310,00 zł 381,30 zł
OR 4/TR 4 180-220 mm 330,00 zł 405,90 zł
OR 5/TR 5 220-260 mm 350,00 zł 430,50 zł

Model Grubość ściany Cena bez VAT Cena z 23% VAT
OR 6/TR 6 260-300 mm 370,00 zł 455,10 zł
OR 7/TR 7 300-340 mm 390,00 zł 479,70 zł
OR 8/TR 8 340-380 mm 440,00 zł 541,20 zł
OR 9/TR 9 380-420 mm 480,00 zł 590,40 zł
OR 10/TR 10 420-460 mm 520,00 zł 639,60 zł

Ościeżnice i tunele regulowane

OR – ościeżnica regulowana z opaską 6 cm. Na zamówieniu wpisujemy „OR” oraz 
numer modelu odpowiadający grubości ściany.

Od grubości ściany 340 mm ościeżnica/tunel składa się 
z dwóch połączonych ze sobą elementów. 

* Tunel to produkt konstrukcyjnie bardzo zbliżony do 
ościeżnicy regulowanej, jednak nie posiada zawiasów, 
zaczepu zamka oraz wyfrezowania pod uszczelkę. Sta-
nowi on opcję do systemu przesuwnego naściennego 
lub może być użyty niezależnie jako ozdobna obudowa 
przejścia w ścianie.

TR – tunel regulowany z opaską 6 cm. Na zamówieniu wpisujemy „TR” oraz 
numer modelu odpowiadający grubości ściany.
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Opaski 8 cm
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Tabela wymiarów  

Cennik ościeżnic i tuneli z opaskami 8 cm  

Rozmiar drzwi Całkowita 
szerokość 
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
skrzydła 
bez przylgi

Wymiar B

Szerokość 
w świetle 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość 
w świetle oścież-
nicy z przylgą

Wymiar D

Szerokość 
ościeżnicy 

Wymiar E

Zalecana sze-
rokość otworu 
w ścianie

Wymiar F

Szerokość 
zewnętrzna oścież-
nicy z opaską

Wymiar G

„60” 644 mm 618 mm 600 mm 624 mm 644 mm 684 mm 784 mm
„70” 744 mm 718 mm 700 mm 724 mm 744 mm 784 mm 884 mm
„80” 844 mm 818 mm 800 mm 824 mm 844 mm 884 mm 984 mm
„90” 944 mm 918 mm 900 mm 924 mm 944 mm 984 mm 1084 mm
„100” 1044 mm 1018 mm 1000 mm 1024 mm 1044 mm 1084 mm 1184 mm

Model Grubość ściany Cena bez VAT Cena z 23% VAT
ORS 1/TRS 1 80-100 mm 300,00 zł 369,00 zł
ORS 2/TRS 2 100-140 mm 320,00 zł 393,60 zł
ORS 3/TRS 3 140-180 mm 340,00 zł 418,20 zł
ORS 4/TRS 4 180-220 mm 360,00 zł 442,80 zł
ORS 5/TRS 5 220-260 mm 380,00 zł 467,40 zł

Model Grubość ściany Cena bez VAT Cena z 23% VAT
ORS 6/TRS 6 260-300 mm 400,00 zł 492,00 zł
ORS 7/TRS 7 300-340 mm 420,00 zł 516,60 zł
ORS 8/TRS 8 340-380 mm 470,00 zł 578,10 zł
ORS 9/TRS 9 380-420 mm 510,00 zł 627,30 zł
ORS 10/TRS 10 420-460 mm 550,00 zł 676,50 zł

ORS – ościeżnica regulowana z opaską 8 cm. Na zamówieniu wpisujemy „ORS” oraz 
numer modelu odpowiadający grubości ściany.

TRS – tunel regulowany z opaską 8 cm. Na zamówieniu wpisujemy „TRS” oraz 
numer modelu odpowiadający grubości ściany.
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Informacje ogólne
L

S

10
83

14
5

pochwyt

A

40

S
skrzydło
przesuwne

ściana

Wymiar / Rozmiar: „60” „70” „80” „90”
A 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm
B 626 mm 726 mm 826 mm 926 mm
C 644 mm 744 mm 844 mm 944 mm
D 684 mm 784 mm 884 mm 984 mm
E 746 mm 846 mm 946 mm 1046 mm
L 1350 mm 1550 mm 1750 mm 1950 mm
S 644 mm 744 mm 844 mm 944 mm

Tabela wymiarów  

W skład systemu wchodzą: 
• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
• maskownica w kolorze skrzydła

 

Ceny podane na sąsiedniej stronie zawierają wszystkie ww. elementy. Zwraca-
my uwagę, że do kosztów zakupu systemu z zabudową należy doliczyć kosztu 
tunelu regulowanego, zgodnie z grubością ściany oraz wybraną opaską.

Oferta: ościeżnice i tunele regulowane  str. 26-27

System przesuwny naścienny

Skrzydło w wymiarze „100” nie występuje w wersji przesuwnej.

Jak obliczyć cenę drzwi?  
Cenę drzwi przesuwnych z zabudową 
obliczymy, sumując:

• cenę skrzydła + 180 zł netto
• cenę tunelu regulowanego
• oraz cenę systemu przesuwnego

Aby wyliczyć koszt drzwi przesuw-
nych bez zabudowy należy dodać do 
siebie:

• cenę skrzydła + 180 zł netto
• oraz cenę systemu przesuwnego
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bez VAT:

500,00 zł

bez VAT:

180,00 zł
bez VAT:

90,00 zł

bez VAT:

500,00 zł
do ceny należy doliczyć koszt wybranego

tunelu regulowanego
z 23% VAT:

615,00 zł

z 23% VAT:

221,40 zł
z 23% VAT:

110,70 zł

z 23% VAT:

615,00 zł

System przesuwny 
naścienny, bez zabudowy

Zamek hakowy Belka odbojowa

System przesuwny 
naścienny, z zabudową

Opcje dodatkowe za dopłatą  
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Klamki i rozety
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Produkty z serii Iberia / Cena: bez VAT z 23% VAT
Klamka Iberia (1) 50,00 zł 61,50 zł
Rozeta Iberia – wersja WB (2) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Iberia – wersja na klucz (3) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Iberia – wersja WC (4) 30,00 zł 36,90 zł

Produkt z serii Bravo / Cena: bez VAT z 23% VAT
Klamka z długim szyldem Bravo (wersja WB, na klucz lub WC) 45,00 zł 55,35 zł

Produkt z serii Kris / Cena: bez VAT z 23% VAT
Klamka z długim szyldem Kris (wersja WB, na klucz lub WC) 45,00 zł 55,35 zł

Iberia

Bravo Kris

Kolor chrom Kolor nikiel-satyna

Kolor nikiel-satyna Kolor nikiel-satyna

Kolor grafit-chrom

Montaż: śruby przelotowe, 
drewnowkręty.

Montaż: śruby przelotowe, 
drewnowkręty.
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Produkty z serii Lady / Cena: bez VAT z 23% VAT
Klamka Lady (1) 50,00 zł 61,50 zł
Rozeta Lady – wersja WB (2) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Lady – wersja na klucz (3) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Lady – wersja WC (4) 30,00 zł 36,90 zł

Produkty z serii Porto / Cena: bez VAT z 23% VAT
Klamka Porto (1) 50,00 zł 61,50 zł
Rozeta Porto – wersja WB (2) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Porto – wersja na klucz (3) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta Porto – wersja WC (4) 30,00 zł 36,90 zł

Lady

Porto

Kolor grafit-chrom 

Kolor nikiel-chrom 

Kolor nikiel-satyna

Kolor czarny-chrom
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Zapraszamy do zakupów
Sprzedaż produktów KR CENTER odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży 

znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie 
prawo do różnic między kolorystyką katalogu a rzeczywistą, a także prawo do zmian. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 

Kopiowanie i publikacja katalogu bez pisemnej zgody KR CENTER Sp. z o.o. – zabronione. Projekt i skład: Oxido.

Koordynatorzy rynku KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel./fax: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

+48 782 322 422

+48 669 133 330

+48 887 540 540

miejsce na pieczątkę


