


Zakład Produkcyjno-Usługowy „Stolgen” to wieloletni pro-
ducent wysokiej jakości stolarki drzwiowej, wykonywanej w 
oparciu o surowiec sosnowy w technologii ramiaka klejo-
nego. Jesteśmy firmą działającą w branży stolarskiej już od 
1984 roku. Naszym podstawowym produktem są drzwi we-
wnątrz-lokalowe. Obecnie posiadamy w swojej ofercie po-
nad 100 wzorów drzwi (pokojowe, łazienkowe i wejściowe). 
Produkt, który Państwu proponujemy wykonujemy wyłącz-
nie z naturalnych surowców, opierając się na wieloletnim do-
świadczeniu i nowoczesnej technologii. Wyroby oferowane 
przez naszą firmę są wykonane z drewna sosnowego, jesio-

nowego lub dębowego klejonego warstwowo i uszlachet-
nionego naturalną okleiną o wilgotności 12% dostarczone 
w stanie surowym lub wykończonym (lakierowanie 
i malowanie w kilkunastu kolorach). Dodatkowo wykonu-
jemy drzwi na zamówienia indywidualne o nietypowych 
wymiarach oraz do systemu drzwi przesuwnych. Trud pra-
cy włożony w rozwój firmy zaowocował uzyskaniem apro-
baty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warsza-
wie na produkowane wyroby w 2006 roku. W ostatnich la-
tach zmodernizowana została linia produkcyjna i tech-
nologiczna, co pozwoliło zwiększyć gamę wzorów pro-
dukowanego przez nas asortymentu. Wszystkie wysiłki 
i starania naszego personelu gwarantują zakup towaru 
najwyższej jakości, który w pełni zaspokoi Państwa wyma-
gania. Bogata gama wzorów w połączeniu z dużymi moż-
liwościami kolorystycznymi umożliwia dopasowanie na-
szych produktów do każdego wnętrza, zapewniając jed-
nocześnie trwałość i solidność.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Różnice wynikające w kolorze lub usłojeniu poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych drzwi są naturalną cechą 
drewna świadczącą o jego unikalności i niepowtarzalności. 

 Door producer. Stolgen is a many 
years experienced in building &  designing 
factory of wooden doors based on pine 
wood. Our team share a thirty years of ex-
perience. Stolgens main products are inter-
nal doors for residential and commercial 
purposes. Products we offering is made only 
out of the finest, sustainable sourced timber. 
Our veneer options allow you to select a 
hundred of combinations that reflects your 
taste while complementing your design. We 
can offer that only thanks to our team of 
professional craftsman use the latest state 
of the art technology to achieve a perfect 
finish. Doors offered by our factory are 
made of ash, pine and oak which can be 
delivered to our customers lacquered or 
painted in many colours.
What is more we can meet individual re-
quirements includes odd sizes and even slid-
ing doors. All our hard work has been noted 
and got approved in building technology 
institut for our products in 2006. In the last 
few years we upgraded production line to 
provide even wider range of bespoke tim-
ber doors. A polish owned private company 

stolgen is innovate and progressive at the 
forefront of delivering the highest standards 
in wooden doors technology.

Türen - Hersteller. „STOLGEN” ist ein 
langjähriger Hersteller von hochwertigen 
Holztüren aus massiv Holz (Kiefer) mit An-
wendung der Technologie vom Rahmen-
bauweise. Die Firma wurde in 1984 gegrün-
det. Hauptsächlich, herstellen wir 
Innentüren, und, zur Zeit, bieten wir über 100 
verschiedene Mustern an (Zimmertüren, 
Badtüren und Haustüren). Die Produkten, 
die wir Ihnen anbieten möchten, produzie-
ren wir nur aus natürlichen Rohstoffen. Wäh-
rend Produktionsprozess basieren wir auf 
langjährige Erfahrung und moderne Tech-
nologie. In unserem Angebot finden Sie 
Holztüren aus Kiefer, Asche und Eiche 
schichtweise geklebt und mit Naturfurnier 
(12% Feuchtigkeit) beschichtet, roh (unbe-
arbeitet) oder bearbeitet (Lackierung und 
Anstreichen in vielen Farben). Außerdem, 
fertigen wir die Türen auf individuelle Bestel-
lung der Kunden, in Sondermasse und auch 
für Schiebetür-Systeme an. Wir haben uns 

viele Mühe in Entwicklung der Firma gege-
ben, und es hat sich wirklich gelöhnt. In Jah-
re 2006 haben wir eine technische Zulas-
sung von dem Institut für Bautechnik in 
Warschau erhalten. In den letzten Jahren, 
wurden Produktions- und Technologielinien 
modernisiert, was uns geholfen hat, das Sor-
timent zu verbreiten und Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken. Alle Bestrebungen unse-
rer Mitarbeiter gehen dahin, dass wir den 
Kunden höchste Qualität der Ware anbie-
ten möchten.
Eine große Auswahl der Muster in Verbin-
dung mit breite Wahlmöglichkeit der Far-
ben, erlaubt den Kunden unseres Sortiment 
für jede Inneneinrichtung anzupassen, und 
gleichzeitig eine Haltbarkeit und Zuverläs-
sigkeit zu sichern.
Wir laden Ihnen sehr herzlich ein, sich mit un-
serer Angebot vertraut zu machen.
Die Differenzen in Farben oder in Holzma-
serung der einzelnen Elementen der Türen 
sind eine natürliche Eigenschaft des Holzes 
und bestätigen nur eine Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit des Materials.

VÝROBCE DVEŘÍ. Společnost STOL-
GEN  je tradiční výrobce dveří z přírodní bo-
rovice. Na trhu působíme již od roku 1984. 
Zaměřujeme se na výrobu interiérových 
dveří. Firma v současné době vyrábí přes 
100 druhů dveří. Díky dlouholetým zkušenos-
tem a moderní technologii nabízíme pro-
dukty nejvyšší kvality z přírodních materiálů.
STOLGEN vyrábí dveře s borovicového, ja-
sanového a dubového lepeného profilu zu-
šlechtěného přírodní surovou nebo zpraco-
vanou dýhou 12% vlhkosti (lakování a natí-
raní nabízíme v několika barevných varian-
tách). Doplňkově vyrábíme dveře na za-
kázku, atypické i posuvné dveře. Naše fir-
ma neustále rozvíjí své technologie, v roce 
2006 byly naše výrobky oceněny Ústavem 
stavebních technologií ve Varšavě. V po-
sledních letech naše firma modernizovala 
výrobní linku, což nám umožnilo rozšířit sorti-
ment o nové produkty. Prioritou našeho per-
sonálu je zaručit dodání výrobků nejvyšší 
kvality, které plně uspokojí Vaše požadavky. 
Bohata škála modelů a množství barevných 
provedení umožňuje vyjít vstříc všem před-
stavám o interiéru s důrazem na dlouhou ži-
votnost a funkčnost našich výrobků. 
Zveme Vás k seznámení s naší nabídkou.
Rozdíly v odstínech barvy a v kresbě jednot-

PRODUCENT DRZWI
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

TO-1 TO-6 TO-7

TO-2 TO-3 TO-4

TO-5

Toledo

Riviera

RV-1RV-3 RV-5 RV-6RV-2 RV-4

livých elementů konstrukcí dveří jsou přiro-
zenou a unikátní vlastností dřeva a záručují 
jejich jedinečný vzhled.

Производитель дверей. „STOLGEN” / 
СТОЛГЕН это многолетний производитель 
высококачественных деревянных дверей 
из массива (сосны), при производстве 
которых используется технологию клеё-
ной рамы. Как компания — производи-
тель дверей, мы существуем на рынке от 
1984 года. Наш главный продукт это вну-
тренние двери. В настоящее время мы 
предлагаем более 100 моделей дверей 
(для комнаты, ванной, а также входные 
двери). Предлагаемые нами продукты 
мы производим только из натуральных 
материалов, на основе многолетнего 
опыта и современной технологии. В на-

шем ассортименте Вы найдёте двери из 
сосны, ясеня или из дуба, все клеёные 
слоями и покрыты натуральным шпоном 
(влажность 12%), необработанные или 
обработанные (лакировка и покраска в 
нескольких цветах). 
Кроме стандартных моделей по предло-
жению, есть возможность заказать у нас 
двери по индивидуальным требованиям, 
в нестандартных размерах, а также две-
ри для системы передвижных дверей. 
Большой труд, вложенный в развитие ком-
пании, привёл к получению нами в 2006 
году, технического одобрения Института 
Строительной Техники в Варшаве.  
В последние годы модернизированы 
были производственная и технологиче-
ская линии, в последствии чего, увели-
чилось количество образцов в нашем 

предложении. Все старания наших со-
трудников гарантируют покупку продук-
тов самого высочайшего качества, что в 
полной мере удовлетворит Ваши требо-
вания.
Широкий ассортимент образцов, в со-
четании с множеством предлагаемых 
нами цветов, позваляет подобрать наши 
двери к каждаму интерьеру, одновре-
менно обеспечивая при этом прочность 
и надёжность продукта.  
Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим 
предложением! 
Разницы в цвете или слоях отдельных эле-
ментов дверей являются естсвенной чер-
той древесины и свидетельствуют про её 
уникальности и неповторимости. 
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.
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EM-1

Emporia
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

Oviedo

OV-1

OV-14

OV-2 OV-3 OV-4 OV-5 OV-6

OV-10OV-7 OV-11OV-8

OV-12 OV-15

Drzwi OV 14-17 posiadają szybę decormat grey o wysokości 15 cm

OV-9

OV-13

OV-16 OV-17
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

Malaga

MG-1

MG-14

MG-2 MG-3 MG-5 MG-6MG-4

MG-9MG-8 MG-10

MG-15 MG-19

MG-11

MG-16

MG-20

MG-12

MG-17

MG-21

MG-18

MG-22 MG-23
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

CR-1 CR-7

CR-2 CR-3 CR-4 CR-5 CR-6

CR-8 CR-9 CR-10

Cordoba

MG-7

MG-13 RD-4RD-1

RD-2 RD-3

RD-5 RD-6

Rapid
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

DT-1

DT-3

DT-7

DT-2

DT-6DT-4 DT-8DT-5

AK-1

FG-1

FG-2

FG-3

AK-6

AK-7

AK-2 AK-3 AK-4 AK-5

Akron

Fargo

Dakota
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

OM-1

OM-2 OM-6OM-3

OM-7

OM-4 OM-5

OM-8

Omaha

PS-1

PS-2

PS-3 PS-4

Pasadena

HF-1 HF-7

HF-2

Halifax

HF-4HF-3 HF-5 HF-6
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

SLP-1SLP-4SLP-3SLP-2

SL-1 SL-2 SL-4SL-3 SL-5

Salem

Salem Plus

FR-1

FR-2 FR-3 FR-4 FR-5 FR-6

FR-7 FR-8 FR-9

Fresno
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

TK-1

TK-2

ST-3

ST-2

ST-1TM-1

TM-2

TM-3 TM-4

TK-3

TK-4

Takoma

Temida Santon

Salem Plus

SYSTEM PRZESUWNY
NAŚCIENNY LAGUNA 
składa się z: skrzydła drzwiowego 
bezfelcowego, szyny, wózków 
jezdnych, maskownicy, listwy 
dystansowej, 
w opcji: pochwyty, zamek hakowy, 
listwa odbojowa z zaczepem
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

TP-1 TP-3TP-2

Tampa

TP-4

MD-1

LG-1

LG-3LG-2

MD-2 MD-3 MD-4

Madison

Largo

MS-1MS-3MS-2

Modesto
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

LISTWY PRZYSZYBOWE
dOTYcZY dRZWI LaRgO, faRgO, mOdESTO, SanTOnRN-1 RN-7 RN-8

RN-2 RN-3 RN-4 RN-5 RN-6

Reno

VG-1 VG-2 VG-3

Vigo
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Premium Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

Como

CM-7CM-6

CM-12 CM-13

CM-5CM-4CM-3CM-2

CM-11CM-10CM-9CM-8CM-1
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PremiumDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

NV-1

VN-1

NV-2

VN-2 VN-3

VN-4 VN-5

NV-3 NV-4 NV-5

NV-6 NV-7 NV-8 NV-9

Nevada

Verona

BG-1

BG-2

BG-3

Bogota
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Drzwi płaskie wykonane są z naturalnego selekcjonowanego
drewna, skrzydło pokryte jest naturalną okleiną sosnową,
jesionową lub dębową

PLS

PLS-1 PLS-2 PLS-3 PLS-4 PLS-5 PLS-6

DRZWI PŁASKIE
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ModernoDrzwi charakteryzujące się nowoczesnym wzornictwem przy zachowaniu szeroko rozumianego 
minimalizmu. Drzwi cechują płytkie wyfrezowania w płaszczyźnie drzwi co nadaje skrzydłu i wnętrzu 
pomieszczenia oryginalny wygląd. 

Drzwi płaskie wykonane są z naturalnego selekcjonowanego
drewna, skrzydło pokryte jest naturalną okleiną sosnową,
jesionową lub dębową

MR Dostępne wykończenia: kolor gładki biały • gładki w palecie RAL
• w okleinie dębowej w kolorze RAL • w okleinie jesionowe w kolorze RAL

MR-1

MR-6 MR-7

MR-2

MR-4

MR-8

MR-3

MR-5

MR-9 17



Moderno Drzwi charakteryzujące się nowoczesnym wzornictwem przy zachowaniu szeroko rozumianego 
minimalizmu. Drzwi cechują płytkie wyfrezowania w płaszczyźnie drzwi co nadaje skrzydłu i wnętrzu 

pomieszczenia oryginalny wygląd. 
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ModernoDrzwi charakteryzujące się nowoczesnym wzornictwem przy zachowaniu szeroko rozumianego 
minimalizmu. Drzwi cechują płytkie wyfrezowania w płaszczyźnie drzwi co nadaje skrzydłu i wnętrzu 
pomieszczenia oryginalny wygląd. 
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DRZWI BEZPRZYLGOWE
Technologia drzwi bezprzylgowych charakteryzuje się tym, 
że skrzydło ma całkowicie prostą krawędź i po ich zamknię-
ciu tworzą z ościeżnicą jednolitą powierzchnię. Bardzo czę-
sto stosuje się w nich płaski zamek magnetyczny, który za-
montowany jest w taki sposób, że w ogóle nie wystaje poza 
krawędź skrzydła. Sprawia to wrażenie, że powierzchnia ma 
równą płaszczyznę co sprawdzi się w nowoczesnych wnę-
trzach urządzonych w minimalistycznym stylu.

zawias ukryty

MURMUR

Do naszej oferty dołączają drzwi z odwrotną przy-
lgą. Drzwi z odwrotną przylgą to nic innego jak 
możliwość dopasowania sposobu otwierania drzwi 
wewnętrznych w wybranym kierunku przy jednocze-
snym zachowaniu ich spójnej wizualnej estetyki.
Cechą charakterystyczną drzwi z odwrotną przylgą 
jest to, że drzwi otwierają się do wewnątrz pomiesz-
czenia, podczas gdy wizualnie od strony korytarza 
nie różnią się niczym od drzwi otwieranych na ze-
wnątrz. Odwrotna przylga pozwala dopasować kie-
runek zamykania drzwi do naszych potrzeb. 

MURMURMUR

DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
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BUDOWA DRZWI SOSNOWYCH

BUDOWA SKRZYDŁA
serii STANDARD I PREMIUM

BUDOWA SKRZYDŁA
doklejka sosnowe,
jesionowa lub dębowa

okleina
sosnowa,
jesionowa
lub dębowa

płyta mdf 8 mm

rama
z klejonego
drewna
sosnowego

styropian
twardy

BUDOWA SKRZYDŁA PLS

21



SZCZOTKA  OPADOWA

ZAWIAS CHOWANY 
DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

BUDOWA SKRZYDŁA MALOWANEGO NA BIAŁO LUB KOLOREM 
Z PALETY RAL W OKLEINIE JESIONOWEJ LUB DĘBOWEJ 
serii STANDARD I PREMIUM

BUDOWA SKRZYDŁA 
MALOWANEGO NA BIAŁO 
FARBĄ KRYJĄCĄ 
LUB Z PALETY RAL
serii STANDARD I PREMIUM

22



DRZWI PRAWE DRZWI  LEWE

szerokość S c S f S z S z r H sc H f H o
(How 2055 mm)

H s H or
(Horw 2040 mm)

H sr

60 643 617 680 66,8 2030 2017 2080 2045 2060 2030
70 743 717 780 76,8 2030 2017 2080 2045 2060 2030
80 843 817 880 86,8 2030 2017 2080 2045 2060 2030
90 943 917 980 96,8 2030 2017 2080 2045 2060 2030

100 1043 1017 1080 106,8 2030 2017 2080 2045 2060 2030

Sc - Szerokość całkowita skrzydła
- total width of the door leaf
- Gesamtbreite der Flügel
- celková šířka křídla
- Общая ширина створки дверей
Sf - Szerokość skrzydła w falcu
- width of the doors with fixed frame
- width of the doors with fixed frame
- Falzbreite
- Ширина шпунта
Sz - Szerokość drzwi z ościeżnicą stałą
- width of the doors with fixed frame
- Türbreite mit fester Zarge
- šířka dveří s konstantní zárubní
- Ширина дверей с неизменной 

коробкой
Szr - Szerokość drzwi z ościeżnicą 

regulowaną
- width of the doors with adjustable frame
- Türbreite mir regulierbarer Zarge
- šířka dveří s regulovanou zárubní
- Ширина дверей с регулируемой 

коробкой
Hsc - Wysokość całkowita skrzydła
- total height of the door leaf
- Gesamthöhe der Flügel
- celková výška křídla
- Общая высота створки дверей
Hf - Wysokość skrzydła w falcu
- height of the door leaf inside the frame
- Falzhöhe
- výška průchodu zárubně
- Высота шпунта

Ho - Wysokość całkowita ościeżnicy
- total height of fixed frame
- Gesamthöhe der Zarge
- celková výška zárubně
- Общая высота коробки
Hs - Wysokość od dołu skrzydła do góry 

ościeżnicy
- height from the lower part of the wing up 

to the fixed frame
- eine Höhe vom Unterteil der Flügel bis 

Obenteil der Zarge
- Высота от долной части створки до 

верхней части коробки
- výška měřená od spodní části křídla do 

konce zárubně
Hor - Wysokość całkowita ościeżnicy 

regulowanej
- total height of adjustable frame
- Gesamthöhe der regulierbaren Zarge
- total height of adjustable frame
- Общая высота регулируемой коробки
Hsr - Wysokość od dołu skrzydła do góry 

ościeżnicy regulowanej
- height from the lower part of the wing up 

to the adjustable frame
- Höhe vom Unterteil der Flügel bis 

Obenteil der regulierbaren Zarge
- výška měřená od spodní části křídla do 

konce regulované zárubně
- Высота от долной части створки до 

верхней части регулируемой коробкиSz
Sc
Sf

Hs
Hsc

Ho

Hf

Right doors / Rechte Tür / Dveře pravé / 
Правые двери

Left doors / Linke Tür / Dveře levé / 
Левые двери

jednostka metryczna mm

LEGENDA / Legend / Beschreibung / Legenda / Описание

UWAGA!!! Drzwi wykończone na gotowo są przygotowane do montażu i występują z prześwitem 10 mm (jest to wysokość od dolnej krawędzi 
ościeżnicy do dolnej krawędzi skrzydła) W takim przypadku Ho wynosi 2055 mm, w przypadku ościeżnicy regulowanej 
Hor 2040mm (krycie opasek na wysokość - 2095 mm, na szerokość „60” - 755 mm, „70” - 855 mm, „80” - 955mm i „90”- 1055mm)

Grubość skrzydła drzwiowego 40mm
Grubość ościeżnicy stałej 40mm
Grubość ościeżnicy regulowanej 26mm

TABELA WYMIARÓW
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Drzwi ramowo-płycinowe wykonane z drewna klejonego warstwowo oklejane naturalnym 
obłogiem sosnowym, jesionowym lub dębowym ocieplone panelem styropianowym.DWS

DWS-1

DWS-5

DWS-9

DWS-2

DWS-6

DWS-10

DWS-3

DWS-7

DWS-4

DWS-8

wręg
antywyważeniowy

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE (KLATKOWE)

CHARAKTERYSTYKA DRZWI:
• Ościeżnica stała o wymiarach 50 x 100mm.
• Grubość skrzydła 50 mm.
• Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą „80” - 900 mm x 2060 mm.
• Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą „90” - 1000 mm x 2060 mm.
 
WYPOSAŻENIE:
• 3 zawiasy regulowane 16,
• wręg przciwwyważeniowy,
• uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy,
• 2 zamki na wkładkę.24



KLAMKI DO DRZWI WEWNETRZNYCH Z KRÓTKIM SZYLDEM

KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z DŁUGIM SZYLDEM

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH (KLATKOWYCH) NA WKŁADKĘ

TREND
KOLOR: NIKIEL, GRAFIT, CHROM
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

VIVA
KOLOR: NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

DUO
KOLOR: NIKIEL, GRAFIT, CHROM
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

DUO
KOLOR: CZARNY/CHROM, BIAŁY/CHROM
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

PLEJADA
KOLOR: NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

TOPAZ
KOLOR: SUPER CZARNY
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

PLEJADA
KOLOR: CHROM, SATYNA, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

ASTRA
KOLOR: CHROM, NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

MIRO
KOLOR: NIKIEL, PATYNA

EWA
KOLOR: CHROM, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

VIVA
KOLOR: NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

MAJA
KOLOR: NIKIEL, PATYNA

QUBIK
KOLOR: NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

RICCO
KOLOR: NIKIEL, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

RIO
KOLOR: NIKIEL, CHROM, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC

EVA
KOLOR: CHROM, PATYNA
RODZAJE: KLUCZ, WKŁADKA, ZAMEK WC
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OŚCIEŻNICE NAKŁADKOWE
 W naszej ofercie znajdą państwo również 
drewniane ościeżnice regulowane nakładko-
we na ościeżnice metalowe.
 Ościeznica drewniana pozwala zabudo-
wać stare stalowe mało estetyczne oścież-
nice bez konieczności wykuwania ich.
 W celu uzyskania większej stabilności 
konstrukcji ościeżnicy wykorzystano kątow-
nik i płaskownik aluminiowy zamontowane 
od wewnętrznej strony futryny.
 Oszczędzamy czas, unikamy problemu 
z brudem i kurzem. Dostępne we wszystkich 
kolorach zarówno w drewnie sosnowym jak 
i jesionowym.

Zamek wpuszczany magnetyczny: 
wkładka, klucz, WC

Zamek wpuszczany:
wkładka, klucz, WC

ZAMKI / Locks / Türschlösser /Zámky / Замок дверной 
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OŚCIEŻNICA REGULOWANA
PÓŁOKRĄGŁA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA
NAKŁADKOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ŁĄCZENIE POD KĄTEM 45 STOPNI ŁĄCZENIE POD KĄTEM PROSTYM

OSCIEŻNICE / Frames / Die Zargen / Zárubně / Коробки 

UCHWYTY / Handle / Griffe / Úchytky / Ручки для 
дверей 

ościeżnica stała ościeżnica regulowana

Uchwyt wpuszczany
nikiel szczotkowany

Uchwyt wpuszczany
chrom

Uchwyt wpuszczany
patyna

Rdzeń futryny z płyty mdf. 
Semicircular adjustable frame / Regulierbare 
halbrunde Zarge / Regulovaná zárubeň oblá / 
Pегулируемая полукруглая дверная коробка

Rdzeń futryny z płyty mdf.
Adjustable frame on fixed frame  / Regulierbare 
belegte Zarge zum Auftragen / Regulovaná 
zárubeň obložková / Pегулируемая накладная 
дверная коробка

Rdzeń futryny z płyty mdf. Adjustable frame / Regulierbare Zarge / Regulovaná zárubeň / Pегулируемая дверная коробка

Rdzeń futryny z płyty mdf.
Adjustable frame / Regulierbare 
Zarge / Regulovaná zárubeň / 
Pегулируемая дверная коробка

Fixed frame  / Regulierbare Zarge / 
Regulovaná zárubeň / Pегулируемая 
дверная коробка
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KOLORY DRZWI W OKLEINIE SOSNOWEJ / Door colours in pine veneer / Farbpalette für 
Türe in Kiefer Furnier / Borovicová dýha - barevné varianty / Цвета дверей – шпон из сосны

orzech

orzech

orzech

grafit

grafit

grafit

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

orzech jasny

orzech jasny

orzech jasny

teak

teak

teak

syberyjski

syberyjski

syberyjski

tobacco

tobacco

tobacco

miód

miód

miód

mahoń

mahoń

mahoń

bielony

bielony

bielony

palisander

palisander

palisander

sapeli

sapeli

sapeli

biały kryjący

biały kryjący

biały kryjący

wiśnia

wiśnia

wiśnia

wenge

wenge

wenge

KOLORY DRZWI W OKLEINIE JESIONOWEJ / Door colours in ash veneer / Farbplatte für 
Türe in Asche Furnier / Jasanová dýha - barevné varianty / Цвета дверей – шпон из ясеня

KOLORY DRZWI W OKLEINIE DĘBOWEJ / Door colours in oak veneer / Farbplatte für Türe 
in Eiche Furnier / Dubová dýha - barevné varianty / Цвета дверей – шпон из дуба
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KOLORYSTYKA RAL
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość pomalowania drzwi w kryjących kolorach z palety RAL.

KORA BIAŁADESZCZ BIAŁY

LAKOMAT BEZPIECZNYMLECZNA TRAWIONAFLUTES PIASKOWANY

DECORMAT NIEBIESKI DECORMAT GREY

lacobel czarny (nieprzezierny)BAMBO PIASKOWANY

KORA BRĄZOWA

SZYBY / Glass / Die Glasscheiben / Skleněné výplně / Стёкла 

zawias srebrny prosty zawias srebrny regulowany tulejki: brązowa, satynowa i złota

AKCESORIA / Accessories / Zubehöre / Závěsy (Panty) / Аксессуары для дверей

zawias srebrny prosty zawias złoty prosty zawias regulowany zawias złoty włoski

29



Standard Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

nV-4 nV-5 nV-6 nV-7nV-1

seria NEVADA

nV-2 nV-3

cR-8 cR-9 cR-10cR-6 cR-7

cR-4 cR-5nV-8 nV-9 cR-1

seria CORDOBA

cR-2 cR-3

seria HALIFAX

Hf-1 Hf-5Hf-2 Hf-6Hf-3 Hf-7Hf-4

BEZLISTWOWY SYSTEm
Montażu sZYB
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StandardDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

seria BOGOTA

Bg-1 Bg-3Bg-2

seria RENO

Rn-2 Rn-3Rn-1 Rn-4

TP-1

seria TAMPA

TP-2 TP-3Rn-6 Rn-7 Rn-8Rn-5

seria MADISON

md-1 md-2 md-3 md-4

seria AKRON

aK-3aK-1 aK-2

seria TEMIDA

Tm-1 Tm-2 Tm-3 Tm-4aK-4 aK-5 aK-6 31



Standard Drzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 

jasanovou anebo dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

Om-3 Om-4 Om-5

seria OMAHA

Om-1 Om-2

seria SALEM

SL-1 SL-2

SL-3 SL-5SL-4

seria TESSNA

TS-1 TS-2 TS-3 TS-4

TS-5 TS-6

seria TRIADA

TR-5TR-1 TR-2 TR-3 TR-4

seria PANAMA

Pm-3Pm-1 Pm-2

seria PASADENA

PS-1 PS-2 PS-3 PS-432



StandardDrzwi sosnowe z wypełnieniami z płyty MDF oklejane naturalną okleiną sosnową, jesionową lub dębową.
Pine door with filling from the MDF (panel only), surface covered with the natural pine, ash or oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche beschichtet./ Borovicové dveře s výplní z MDF desky povrchově upravené borovicovou, 
jasanovou anebo dubovou dýhou / Двери из сосны, выполнены элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты натуральным шпоном из 
сосны, ясеня и дуба.

seria FRESNO

fR-1

fR-8

fR-2

fR-9

fR-3 fR-4 fR-5 fR-6 fR-7

dT-1

seria DAKOTA

dT-2 dT-3

TK-1 TK-2 TK-3 TK-4

seria TAKOMA

HV-1 HV-2

seria HAVANA

HV-3

aR-1 aR-2 aR-3 aR-4

seria ARUBA

seria KASTELL

KS-1 KS-2 KS-3 KS-4 33



Standard
Drzwi sosnowe z wypełnieniami 
z płyty MDF oklejane naturalną okleiną 
sosnową, jesionową lub dębową.
 
Pine door with filling from the MDF (panel only), 
surface covered with the natural pine, ash or 
oaken veneer / Kiefertüren mit MDF Premium – 
Füllung mit Naturfurnier aus Kiefer, Asche und Eiche 
beschichtet / Borovicové dveře s výplní z MDF desky 
povrchově upravené borovicovou, jasanovou anebo 
dubovou dýhou. / Двери из сосны, выполнены 
элементами из МДФ (MDF Premium), покрыты 
натуральным шпоном из сосны, ясеня и дуба.

Sosnowe Pine doors / Holztueren aus Kiefer / Borovicové dveře / Двери из сосны  

seria WENESSY

se
ria

 C
LA

SS
IC

LS-1

LS-7

LS-2 LS-3 LS-4 LS- 5 LS-6

seria PRESTIGE

LS-8 LS-9

PR-1 PR-2 PR-3

WS-4WS-1 WS-2 WS-3

WS-5 WS-6 WS-7 WS-8

seria VERONA

Vn-1 Vn-2 Vn-4Vn-3 Vn-5
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seria REST seria LOPES

seria TILDA

Td-1 Td-2 Td-3 Td-4

seria DELTA

dL-1 dL-2 dL-3

Sęczne
gR-1 gR-2 Ba-1 PmK TW łP-1 łP-2

SK-1

SK-8

SK-4SK-2

SK-9

SK-5SK-3

SK-10SK-6 SK-7
35




