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Wysokość skrzydeł 2043

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

ILIS 1-4 955 zł | 1 174,65 zł 1045 zł | 1285,35 zł 1285 zł | 1580,55 zł

ILIS 5 1255 zł | 1543,65 zł 1345 zł | 1654,35 zł 1585 zł | 1949,55 zł

Wysokość skrzydeł 2240

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

ILIS 1-4 1098 zł | 1350,54 zł 1202 zł | 1478,46 zł 1478 zł | 1817,94 zł

ILIS 5 1443 zł | 1774,89 zł 1547 zł | 1902,81 zł 1823 zł | 2242,29 zł

W standardzie
 » krawędź bez przylgi
 » skrzydło oklejone laminatem połyskowym lub Xtreme Matt
 » ramiaki z płyty MDF
 » zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub 

zamek magnetyczny oszczędnościowy
 » szyba MAT DRE gr. 4 mm w ILIS 1-3
 » wypełnienie z płyty MDF gr. 20 mm w ILIS 4
 » szyba zespolona bezpieczna MAT DRE gr. 8 mm w ILIS 5
 » gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

Opcje bez dopłaty
 » szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przeźroczysta gr. 4 mm w 

ILIS 1-3
 » szyba zespolona bezpieczna przeźroczysta gr. 8 mm w ILIS 5
 » otwory pod tuleje wentylacyjne
 » skrzydło przesuwne o wysokości 2043 mm

Opcje za dopłatą
 » tuleje wentylacyjne stalowe 1 szt. 33 zł | 40,59 zł
 » skrzydła „100”  40 zł | 49,20 zł
 » podcięcie wentylacyjne 20 zł | 24,60 zł
 » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych 55 zł | 67,65 zł
 » drzwi dwuskrzydłowe cena skrzydła x2
 » UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych  

(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy) 90 zł | 110,70 zł

UWAGA: Skrzydła zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu 
zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.

System przesuwny - istnieje możliwość zastosowania do kolekcji systemu przesuwnego 
SPAZIO CD w standardzie wysokości skrzydła 2043 mm. Więcej informacji na str. 10.

Laminat Połyskowy o gr. 0,7-0,8 mm to  nowoczesny laminat o wysokim stopniu  połysku, 
dający efekt odbicia lustrzanego. Charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią o 
podwyższonej odporności na zarysowania.

Laminat Xtreme Matt o gr. 0,8 mm to innowacyjny laminat o matowej, nieodbijającej 
światła strukturze. Powierzchnia Xtreme Matt jest wytrzymała, odporna na zarysowania i 
łatwa w pielęgnacji. Struktura została  dodatkowo wzmocniona własciwością Anti-Finger-
Print, która chroni powierzchnię laminatu przed odciskami palców i śladami tłuszczu.



ILIS 3ILIS 1 ILIS 4ILIS 2 ILIS 5

POŁYSK STANDARD

bianco notte vinomagnolia cubanit biały

U1027

gabbiano antracyt

U1290

czarny

U1200

bigiomoro

POŁYSK METALIK XTREME MATT

XTREME MATTPOŁYSKOWE

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60” - „100”, dwuskrzydłowe „120” - „180”

ILIS
drzwi połyskowe i matowe bezprzylgowe



Wysokość skrzydeł 2043

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

NELLA 1-7 955 zł | 1174,65 zł 1045 zł | 1285,35 zł 1285 zł | 1580,55 zł

Wysokość skrzydeł 2240

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

NELLA 1-7 1098 zł | 1350,54 zł 1202 zł | 1478,46 zł 1478 zł | 1817,94 zł

W standardzie
 » krawędź bez przylgi
 » skrzydło oklejone laminatem połyskowym lub Xtreme Matt
 » ramiaki z płyty MDF
 » zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub 

zamek magnetyczny oszczędnościowy
 » szyba MAT DRE gr. 4 mm
 » gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

Opcje bez dopłaty
 » szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przeźroczysta
 » otwory pod tuleje wentylacyjne
 » skrzydło przesuwne o wysokości 2043 mm

Opcje za dopłatą
 » tuleje wentylacyjne stalowe 1 szt. 33 zł | 40,59 zł
 » skrzydła „100”  40 zł | 49,20 zł
 » podcięcie wentylacyjne 20 zł | 24,60 zł
 » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych 55 zł | 67,65 zł
 » drzwi dwuskrzydłowe cena skrzydła x2
 » UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych  

(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy) 90 zł | 110,70 zł

UWAGA: Skrzydła zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu 
zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.

System przesuwny - istnieje możliwość zastosowania do kolekcji systemu przesuwnego 
SPAZIO CD w standardzie wysokości skrzydła 2043 mm. Więcej informacji na str. 10.

Laminat Połyskowy o gr. 0,7-0,8 mm to  nowoczesny laminat o wysokim stopniu  połysku, 
dający efekt odbicia lustrzanego. Charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią o 
podwyższonej odporności na zarysowania.

Laminat Xtreme Matt o gr. 0,8 mm to innowacyjny laminat o matowej, nieodbijającej 
światła strukturze. Powierzchnia Xtreme Matt jest wytrzymała, odporna na zarysowania i 
łatwa w pielęgnacji. Struktura została  dodatkowo wzmocniona własciwością Anti-Finger-
Print, która chroni powierzchnię laminatu przed odciskami palców i śladami tłuszczu.



NELLA 4NELLA 2 NELLA 3NELLA 1 NELLA 5 NELLA 6 NELLA 7

POŁYSK STANDARD

bianco notte vinomagnolia cubanit biały

U1027

gabbiano antracyt

U1290

czarny

U1200

bigiomoro

POŁYSK METALIK XTREME MATT

XTREME MATTPOŁYSKOWE

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60” - „100”, dwuskrzydłowe „120” - „180”

NELLA
drzwi połyskowe i matowe bezprzylgowe



Wysokość skrzydeł 2043

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

SILIA 10 805 zł | 990,15 zł 895 zł | 1100,85 zł 1135 zł | 1396,05 zł

BULAJ stalowy 1015 zł | 1248,45 zł 1105 zł | 1359,15 zł 1345 zł | 1654,35 zł

Wysokość skrzydeł 2240

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

SILIA 10 926 zł |  1138,98 zł 1029 zł |  1265,67 zł 1305 zł |  1605,15 zł

BULAJ stalowy 1136 zł |  1397,28 zł 1239 zł |  1523,97 zł 1515 zł | 1863,45 zł

W standardzie
 » krawędź bez przylgi
 » wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 » skrzydło oklejone laminatem połyskowym lub Xtreme Matt
 » obrzeże w kolorze płaszczyzny skrzydła
 » zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub 

zamek magnetyczny oszczędnościowy
 » gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

Opcje bez dopłaty
 » otwory pod tuleje wentylacyjne
 » skrzydło przesuwne o wysokości 2043 mm

Opcje za dopłatą
 » obrzeże motyw 1, 2 lub 3 (skrzydło w kolorze bianco) 30 zł | 36,90 zł
 » tuleje wentylacyjne stalowe 1 szt. 33 zł | 40,59 zł
 » skrzydła „100” 40 zł | 49,20 zł
 » podcięcie wentylacyjne 20 zł | 24,60 zł
 » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych 55 zł | 67,65 zł
 » kratka wentylacyjna aluminiowa 90 zł | 110,70 zł
 » drzwi dwuskrzydłowe cena skrzydła x2
 » UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych  

(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy) 90 zł | 110,70 zł

UWAGA: Skrzydła zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu 
zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.
BULAJ stalowy - dostępna wyłącznie szyba matowa lub przeźroczysta.

System przesuwny - istnieje możliwość zastosowania do kolekcji systemu przesuwnego 
SPAZIO CD w standardzie wysokości skrzydła 2043 mm. Więcej informacji na str. 10.

Laminat Połyskowy o gr. 0,7-0,8 mm to  nowoczesny laminat o wysokim stopniu  połysku, 
dający efekt odbicia lustrzanego. Charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią o 
podwyższonej odporności na zarysowania.

Laminat Xtreme Matt o gr. 0,8 mm to innowacyjny laminat o matowej, nieodbijającej 
światła strukturze. Powierzchnia Xtreme Matt jest wytrzymała, odporna na zarysowania i 
łatwa w pielęgnacji. Struktura została  dodatkowo wzmocniona własciwością Anti-Finger-
Print, która chroni powierzchnię laminatu przed odciskami palców i śladami tłuszczu.



SILIA 10
gabbiano

SILIA 10
magnolia

SILIA 10
notte

SILIA 10 
bianco

BULAJ STALOWY
vino

Istnieje możliwość wyboru obrzeża wyłącznie
w dekorze bianco.

WZORY OBRZEŻY POŁYSKOWYCH

motyw 1 motyw 2 motyw 3

POŁYSK STANDARD

bianco notte vinomagnolia cubanit biały

U1027

gabbiano antracyt

U1290

czarny

U1200

bigiomoro

POŁYSK METALIK XTREME MATT

XTREME MATTPOŁYSKOWE

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60” - „100”, dwuskrzydłowe „120” - „180”

SILIA
drzwi połyskowe i matowe bezprzylgowe



Wysokość skrzydeł 2043

model bianco, magnolia, 
moro, notte, vino

cubanit, gabbiano, 
bigio

biały, antracyt, 
czarny

VETRO D2 1055 zł | 1297,65 zł 1145 zł | 1408,35 zł 1385 zł | 1703,55 zł

W standardzie
 » krawędź bez przylgi
 » skrzydło oklejone laminatem połyskowym lub Xtreme Matt
 » rama z płyty MDF, element wąski o stałej szerokości, element szeroki o zmiennej 

szerokości
 » wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 » zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub 

zamek magnetyczny oszczędnościowy
 » szyba zespolona bezpieczna MAT DRE gr. 8 mm
 » gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

Opcje bez dopłaty
 » szyba zespolona bezpieczna przeźroczysta gr. 8 mm
 » skrzydło przesuwne o wysokości 2043 mm

Opcje za dopłatą
 » skrzydła „100”  40 zł | 49,20 zł
 » listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych 55 zł | 67,65 zł
 » drzwi dwuskrzydłowe cena skrzydła x2
 » UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych  

(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy) 90 zł | 110,70 zł

UWAGA: Skrzydła zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu 
zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy. 
Brak możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego. 

System przesuwny - istnieje możliwość zastosowania do kolekcji systemu przesuwnego 
SPAZIO CD w standardzie wysokości skrzydła 2043 mm. Więcej informacji na str. 10.

Laminat Połyskowy o gr. 0,7-0,8 mm to  nowoczesny laminat o wysokim stopniu  połysku, 
dający efekt odbicia lustrzanego. Charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią o 
podwyższonej odporności na zarysowania.

Laminat Xtreme Matt o gr. 0,8 mm to innowacyjny laminat o matowej, nieodbijającej 
światła strukturze. Powierzchnia Xtreme Matt jest wytrzymała, odporna na zarysowania i 
łatwa w pielęgnacji. Struktura została  dodatkowo wzmocniona własciwością Anti-Finger-
Print, która chroni powierzchnię laminatu przed odciskami palców i śladami tłuszczu.



VETRO D2
notte

VETRO D2
bianco

VETRO D2
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POŁYSK STANDARD

bianco notte vinomagnolia cubanit biały

U1027

gabbiano antracyt

U1290

czarny

U1200

bigiomoro

POŁYSK METALIK XTREME MATT

XTREME MATTPOŁYSKOWE

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60” - „100”, dwuskrzydłowe „120” - „180”

VETRO D2
drzwi połyskowe i matowe bezprzylgowe



klamki

klamka MEDA - chrom błyszczący
wstawki w kolorach połyskowych i Xtreme Matt

66 zł | 81,18 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł

wstawka vino
połysk

System przesuwny naścienny SPAZIO CD

uchwyty owalne

uchwyty okrągłe

chrom

chrom

chrom satyna

chrom satyna

 » Uchwyt okrągły 1 szt.  30 zł | 36,90 zł
 » Uchwyt owalny 1 szt.  45 zł | 55,35 zł

Komplet uchwytów na jedno skrzydło 
stanowią 2 szt.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe “60” - “100”.

klamka DUO - grafit / chrom
74 zł | 91,02 zł

klamka DUO - nikiel satyna
74 zł | 91,02 zł

szyld na klucz 
27 zł | 33,21 zł

szyld na patent
27 zł | 33,21 zł

szyld łazienkowy
39 zł | 47,97 zł

szyld na klucz 
24 zł | 29,52 zł

szyld na patent
24 zł | 29,52 zł

szyld łazienkowy
37 zł | 45,51 zł

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

szyld na klucz 
33 zł | 40,59 zł

klamka TOTAL - chrom błyszczący 
115 zł | 141,45 zł

klamka TOTAL - nikiel szczotkowany matt 
115 zł | 141,45 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld na patent
33 zł | 40,59 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

szyld łazienkowy
58 zł | 71,34 zł

klamka MALIBU - chrom błyszczący
53 zł | 65,19 zł

szyld na klucz 
21 zł | 25,83 zł

szyld na patent
21 zł | 25,83 zł

szyld łazienkowy
32 zł | 39,36 zł

złoty

złoty

złoty satyna

złoty satyna

SPAZIO CD
System przesuwny naścienny z anodowaną prowadnicą i blendą prostokątną. Przeznaczony do 
skrzydeł płytowych i ramowych. Jest to rozwiązanie przeznaczone do obrobionego na gotowo 
ościeża. 

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
• prowadnica wraz z zaślepkami bocznymi 
• wózki jezdne systemu 
• uchwyty montażowe skrzydła drewnianego 
• prowadnik dolny 
• zestaw montażowy (śruby, wkręty)

Do skompletowania systemu należy dokupić skrzydło przesuwne w wersji z uchwytem. Uchwyty 
należy dokupić oddzielnie.

A S L

„60” 600 644 1300

„70” 700 744 1500

„80” 800 844 1700

„90” 900 944 1900

„100” 1000 1044 2100

A - szerokość otworu w murze
S - szerokość skrzydła
L - długość prowadnicy

przekrój pionowy

MODEL cena

System SPAZIO CD 578 zł netto | 710,94 zł brutto

frezowanie 
prowadzące

profil prowadzący
w VETRO D2



informacje techniczne

do drzwi jednoskrzydłowych
A B C D E

60 627 651 671 711 811
70 727 751 771 811 911
80 827 851 871 911 1011
90 927 951 971 1011 1111

100 1027 1051 1071 1111 1211

do drzwi dwuskrzydłowych
A B C D E

120 1274 1298 1318 1378 1458
130 1374 1398 1418 1478 1558
140 1474 1498 1518 1578 1658
150 1574 1598 1618 1678 1758
160 1674 1698 1718 1778 1858
170 1774 1798 1818 1878 1958
180 1874 1898 1918 1978 2058

Konstrukcja
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej MDF. Od 
strony ekspozycyjnej pokryta jest w całości laminatem połyskowym lub Xtreme Matt o gr. 0,7-0,8 mm. Jej 
konstrukcja przystosowana jest do grubości skrzydła 40 mm i pozwala na zastosowanie do ścian o grubości od 
75-320 mm oraz na regulację +20 mm.
Laminat połyskowy o gr. 0,7-0,8 mm to laminat o wysokim połyski, składajacy się z warstwy akrylu i warstwy 
koekstrudowanego kopolimeru styrenu.
Laminat Xtreme Matt o gr. 0,8 mm to laminat na bazie żywic melaminowych o górnej warstwie funkcyjnej 
hartowanej strumieniem elektronów. Posiada właściowość Anti-Finger-Print, która zapewnia podwyższoną 
odporność na odciski palców i ślady tłuszczu.

Zastosowanie
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa w laminacie połyskowym lub Xtreme Matt ma zastosowanie do kolekcji 
DRE: ILIS, NELLA, SILIA i VETRO D2 w wersji bezprzylgowej rozwiernej.

Zawartość kompletu
Belka główna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim kątownikiem (80 mm) o małych promieniach 
zaokrąglenia profilu przekroju poprzecznego (R2), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów, komplet elementów 
przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy wg dołączonej instrukcji. Ościeżnice pakowane są w opakowania 
kartonowe.

Ceny ościeżnic regulowanych bezprzylgowych wysokość skrzydła 2043 mm
Grubość

muru
bianco, magnolia, moro, 

notte, vino cubanit, gabbiano, bigio biały, antracyt, czarny

Cmin Cmax cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
75 95 790 zł 971,70 zł 880 zł 1082,40 zł 1 040 zł 1 279,20 zł
95 115 805 zł 990,15 zł 895 zł 1100,85 zł 1 060 zł 1 303,80 zł

120 140 820 zł 1008,60 zł 910 zł 1119,30 zł 1 080 zł 1 328,40 zł
140 160 835 zł 1027,05 zł 925 zł 1137,75 zł 1 100 zł 1 353,00 zł
160 180 850 zł 1045,50 zł 940 zł 1156,20 zł 1 120 zł 1 377,60 zł
180 200 865 zł 1063,95 zł 955 zł 1174,65 zł 1 140 zł 1 402,20 zł
200 220 880 zł 1082,40 zł 970 zł 1193,10 zł 1 160 zł 1 426,80 zł
220 240 895 zł 1100,85 zł 985 zł 1211,55 zł 1 180 zł 1 451,40 zł
240 260 910 zł 1119,30 zł 1000 zł 1230,00 zł 1 200 zł 1 476,00 zł
260 280 925 zł 1137,75 zł 1015 zł 1248,45 zł 1 220 zł 1 500,60 zł
280 300 940 zł 1156,20 zł 1030 zł 1266,90 zł 1 240 zł 1 525,20 zł
300 320 955 zł 1174,65 zł 1045 zł 1285,35 zł 1 260 zł 1 549,80 zł

Ceny ościeżnic regulowanych bezprzylgowych wysokość skrzydła 2240 mm
Grubość

muru
bianco, magnolia, moro, 

notte, vino cubanit, gabbiano, bigio biały, antracyt, czarny

Cmin Cmax cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
75 95 909 zł 1 118,07 zł 1 012 zł 1 244,76 zł 1 196 zł 1 471,08 zł
95 115 926 zł 1 138,98 zł 1 029 zł 1 265,67 zł 1 219 zł 1 499,37 zł

120 140 943 zł 1 159,89 zł 1 047 zł 1 287,81 zł 1 242 zł 1 527,66 zł
140 160 960 zł 1 180,80 zł 1 064 zł 1 308,72 zł 1 265 zł 1 555,95 zł
160 180 978 zł 1 202,94 zł 1 081 zł 1 329,63 zł 1 288 zł 1 584,24 zł
180 200 995 zł 1 223,85 zł 1 098 zł 1 350,54 zł 1 311 zł 1 612,53 zł
200 220 1 012 zł 1 244,76 zł 1 116 zł 1 372,68 zł 1 334 zł 1 640,82 zł
220 240 1 029 zł 1 265,67 zł 1 133 zł 1 393,59 zł 1 357 zł 1 669,11 zł
240 260 1 047 zł 1 287,81 zł 1 150 zł 1 414,50 zł 1 380 zł 1 697,40 zł
260 280 1 064 zł 1 308,72 zł 1 167 zł 1 435,41 zł 1 403 zł 1 725,69 zł
280 300 1 081 zł 1 329,63 zł 1 185 zł 1 457,55 zł 1 426 zł 1 753,98 zł
300 320 1 098 zł 1 350,54 zł 1 202 zł 1 478,46 zł 1 449 zł 1 782,27 zł

Ceny zawierają również 2 zawiasy z płytkami mocującymi. Ceny ościeżnic łączonych pod kątem 90o - 
dopłata 30 zł netto | 36,90 zł brutto. Dopłata za trzeci zawiast Estetic 80 - 90 zł | 110,70 zł
Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych: +50%. (w przypadku użycia 3 zawiasów dopłata
dodatkowa 180 zł | 221,40 zł)

wariant ościeżnicy łączonej pod kątem:
45o

Przekrój ORB 095-300

Przekrój ORB 075

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy

D - wymagana szerokość otworu w murze

wymagana wysokość otworu w murze 2079/2276 mm**

* UWAGA: ościeżnica 075-095 ma odmienny przekrój, dla grubości muru 75-89 mm konieczne będzie samodzielne skrócenie pióra kątownika ruchomego
** dla wymiaru skrzydła 2240 mm

90o

*** jeśli występuje (opcja za dopłatą)
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