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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 wewnętrz-

nych, czyli tych stosowanych pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową, sta-

wiamy na drewniane ramiaki, co znacząco wydłuża żywotność konstrukcji. 

Skrzydła drzwiowe Bastion oklejamy sprawdzoną, trwałą folią PVC bez łącze-

nia na krawędziach przylgi. Okleina dostępna jest w wielu wspaniałych kolo-

rach imitujących drewno.

strona 4

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

stawiliśmy na drzwi czołowych polskich producentów. Dokonujemy daleko idą-

cych modyfikacji zgodnie z panującymi trendami oraz oczekiwaniami Klientów. 

Drzwi takie są odporne na warunki atmosferyczne, służą latami i cieszą oko. 

strona 16

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 34

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 kolory-

stykę stosowaną przez producentów mebli i podłóg i do niej dopasowujemy 

naszą ofertę. Pozwalamy tym samym stworzyć naszym Klientom idealne połą-

czenie barw w ich domach.

Kierunek otwierania drzwi

Dane kontaktowe

Drzwi lewe

www.krcenter.pl

O naszej firmie

Drzwi prawe

porada
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ZAPRASZAMY! Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. W razie pytań służymy pomocą!
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Niniejszy katalog jest także vademecum wiedzy technicznej. Polecamy Państwa uwa-

dze strony z dopiskiem „Informacje techniczne”.

Dobre otwarcie na świat
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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) – sys. jednego klucza, klasa „B” 150,00 zł 184,50 zł

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

Uwagę wielbicieli nowoczesności zwra-

camy na grupę drzwi Bastion Alu Radius. 

Polecamy również przejrzenie nowych ko-

lorów oklein – dają duże możliwości kom-

pozycji.

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

trak wenge deska

biały olcha

kasztan

mokka

akacja

heban

dąb

dąb bielonydąb rustico

orzech

sonoma

dąb szary

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).
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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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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

Dzięki ościeżnicy regulowanej drzwi 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 

trwała i będzie długo Państwu służyła. 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

Ościeżnica drewniana, pełna10

Próg drewniany wykończony aluminium13

Uszczelka w ościeżnicy

Próg aluminiowy z wkładką drewnianą

11

14

Uszczelka w progu12

Okleina PVC5

Ościeżnica drewniana, regulowana9

Gniazdo bolca antywyważeniowego8

Zawias trójczęściowy i bolec antywyw.7

1

1

6

6

7

7

12

12

13

9

10

2

2

5

5

8

8

11

11

13

14

3

3

4

4

W drzwiach Bastion instaluje-
my trójczęściowe zawiasy oraz 

bolce antywyważeniowe.

Ościeżnica drewniana, regulowana

Ościeżnica drewniana, pełna

8
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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! Zmontowany zestaw sam 

w sobie jest gwarancją, że montaż przebiegnie szybko i sprawnie.

Ważna informacja

A

B

C

D

E

1
3 6

4 82

5

7

F

po
le

ca
m

y

i

Przekrój drzwi śródlokalowych

zamek górny (trójbolcowy)1

zamek dolny (trójbolcowy)2

rozeta KR Center (polecana dla drzwi Bastion)*3

klamka KR Center (polecana dla drzwi Bastion)*4

uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy5

wizjer6

próg – rodzaj zależy od wybranej ościeżnicy7

zawiasy z bolcami antywyważeniowymi8

rama z drewna klejonegoA

aluminiowy profil wzmacniającyB

płyta dźwiękochłonnaC

płyta MDF o grubości 6 mmD

okleina PCV w kolorze drewnopodobnymE

ościeżnica (do wyboru jest kilka rodzajów)F

Elementy konstrukcyjne

Elementy wyposażenia

* Klamka i rozeta KR Center oferowane są w standardzie w zestawach 
z okuciami. W przypadku zestawów bez okuć dostępne są za dopłatą.

1 3 4

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, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion z elementami aluminiowymi

Skrzydło Bastion Alu:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 270,00 zł 1 562,10 zł 1 150,00 zł 1 414,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 770,00 zł 2 177,10 zł 1 650,00 zł 2 029,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 270,00 zł 1 562,10 zł 1 150,00 zł 1 414,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 170,00 zł 1 439,10 zł 1 050,00 zł 1 291,50 zł

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

Bastion A-54

Bastion A-40 Bastion A-55

10
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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, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion Alu Radius

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 320,00 zł 1 623,60 zł 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 820,00 zł 2 238,60 zł 1 700,00 zł 2 091,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 270,00 zł 1 562,10 zł 1 150,00 zł 1 414,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 320,00 zł 1 623,60 zł 1 200,00 zł 1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

Bastion R-61 Bastion R-59

Bastion R-63Bastion R-62

Zapraszamy na stronę 12 – został tam przedstawiony 

nasz flagowy model R-60 (także z ościeżnicą drewnia-

ną).  Przygotowaliśmy ponadto zdjęcia listewek alumi-

niowych z bliska. 

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi śródlokalowe ALU RADIUS R-60

Państwa szczególnej uwadze polecamy nasz 

flagowy model Alu Radius R-60.

Drzwi dostępne w naszej ofercie produkujemy 

z najwyższą starannością o detale. Listwy 

aluminiowe nie są naklejane na powierzchni 

drzwi, ale są wtłaczane. Dzięki temu nie tylko 

drzwi odznaczają się lepszą estetyką, ale 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

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion Alu Radius R-60

Skrzydło Bastion R-60:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 420,00 zł 1 746,60 zł 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 920,00 zł 2 361,60 zł 1 800,00 zł 2 214,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 370,00 zł 1 685,10 zł 1 250,00 zł 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 420,00 zł 1 746,60 zł 1 300,00 zł 1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 320,00 zł 1 623,60 zł 1 200,00 zł 1 476,00 zł

12
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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-06 Bastion N-33

Bastion N-03Bastion N-02Bastion 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, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion o nowoczesnym wzornictwie

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 720,00 zł 2 115,60 zł 1 600,00 zł 1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 170,00 zł 1 439,10 zł 1 050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 120,00 zł 1 377,60 zł 1 000,00 zł 1 230,00 zł

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. Polecamy!

* W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, klamka i rozeta KR Center, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion o tradycyjnym wzornictwie

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 720,00 zł 2 115,60 zł 1 600,00 zł 1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 170,00 zł 1 439,10 zł 1 050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 120,00 zł 1 377,60 zł 1 000,00 zł 1 230,00 zł

14
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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, wkładki w sys. jedn. klucza.

Cennik drzwi Bastion z linii kreatywnej

Skrzydło Bastion:
z okuciami* bez okuć
Cena 
netto

Cena 
brutto

Cena 
netto

Cena 
brutto

z ościeżnicą drewnianą 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną 1 720,00 zł 2 115,60 zł 1 600,00 zł 1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną 1 170,00 zł 1 439,10 zł 1 050,00 zł 1 291,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową 1 220,00 zł 1 500,60 zł 1 100,00 zł 1 353,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową 1 120,00 zł 1 377,60 zł 1 000,00 zł 1 230,00 zł

Bastion K-57

Bastion K-36Bastion K-52 Bastion K-32

Bastion K-49 Bastion K-50

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi stalowe

Na zdjęciu drzwi Inox-8

16
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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. Dostępność poszczególnych rozmiarów zależy od grupy.

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” (płaskie – bez przetłoczeń, w kolorze 
orzech lub złoty dąb) 280,00 zł 344,40 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 30,00 zł 36,90 zł

Klamka Haga – polecana przy zakupie drzwi stalowych 120,00 zł 147,60 zł

Rozeta Haga – polecana przy zakupie drzwi stalowych 50,00 zł 61,50 zł

Promocyjny zestaw okuć: klamka i rozeta Haga, wkładki 
w sys. jednego klucza, próg – oszczędzasz 35 zł netto* 270,00 zł 332,10 zł

Wkładki WILKA – sys. jednego klucza, klasa „B” 170,00 zł 209,10 zł

Wkładki w systemie jednego klucza 90,00 zł 110,70 zł

Drzwi stalowe z serii Multi od teraz do-

stępne są w grubszej wersji: 55 mm. Dzięki 

temu zapewnią lepszą termoizolacyjność 

i wytłumią więcej dźwięków. 

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.

* Promocja obowiązuje przy zakupie drzwi stalo-
wych (o szerokości „80”, „90” lub „100”).

Dobre otwarcie na świat
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porada

Informacji na temat rozmia-

rów wkładek prosimy szu-

kać na stronie 51.

wypełnienie termoizolacyjneA

blacha ocynkowana ogniowoB

drewnopodobna okleina PCVC

drewniane klocki wzmacniająceD

Elementy konstrukcyjne
zamek górny trójbolcowy1

rozeta Haga (do wyboru są także inne modele)*2

zamek centralny trójbolcowy3

klamka Haga (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 Haga. Dostępne modele 
klamek oraz rozet znajdą Państwo na 
stronach 48-51.

A

A

B

B CC

D

D

1

3

2

5

5

5

6
6

7

7

4
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Drzwi stalowe INFORMACJE TECHNICZNE

brak tłoczeń

tłoczenia głębokie

rodzaje tłoczeń

seria drzwi Grand
modele 

od 15 wzwyż

tak
(„90”)

tak
(„80”, „100”)

Wenus
wszystkie 

modele

tak
(„80”, „90”)

nie

Inox
wszystkie 

modele

tak
(„80”)

tak
(„90”)

Multi
wszystkie 

modele

tak
(„80”, „90”)

nie

Elipsa
wszystkie 

modele

tak
(„90”)

nie

Grand
modele 

od 1 do 10

tak
(„80”, „90”)

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: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

reflex

szyby

satyna

satyna 
ze wzorem

satyna 
ze wzorem

Podana cena nie 
obejmuje pochwytu.

Polecamy także 
zakup pochwytu Arco. 

Szczegóły: str. 51.

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 „80” (bez przetłoczeń) i „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: 1 900,00 zł 
brutto: 2 337,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 2 100,00 zł 
brutto: 2 583,00 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 2 100,00 zł 
brutto: 2 583,00 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.

„80”* 55 mm ● ● ○ ○ ○ ●

„90”
55 mm ● ● ● ● ● ●

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

* Drzwi o szerokości „80” nie posiadają prze-
tłoczeń. Więcej informacji na stronie 19.

Dobre otwarcie na świat
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Multi-01
netto: 890,00 zł 
brutto: 1 094,70 zł

Drzwi stalowe MULTI

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

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

Drzwi z serii Multi to drzwi stalowe o prostym, nowoczesnym 

wyglądzie. Stanowią doskonały kompromis między niewygórowaną 

ceną a wysoką jakością. Dostępne są w wersji pełnej oraz 

z przeszkleniami. 

lustro

lustro

szyba

szyba

Multi-02
netto: 1 400,00 zł 
brutto: 1 722,00 zł

dąb złoty orzech

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ●

„90” 55 mm ● ● ●

Dostępność oklein dla drzwi o danej grubości określają symbole:
● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny

Drzwi stalowe Multi od teraz dostępne są w grubszej 

wersji: 55 mm. Dzięki temu zapewnią lepszą izolację ter-

miczną i wytłumią więcej dźwięków. 

Polecamy je wszystkim, którzy szukają kompromisu mię-

dzy wysoką jakością a ceną, a jednocześnie cenią prosty 

design. 

nowości

antracyt
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Wenus-02
netto: 1 090,00 zł 
brutto: 1 340,70 zł

Wenus-01
netto: 790,00 zł 
brutto: 971,70 zł

Drzwi stalowe WENUS oraz ELIPSA

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

Wenus-03
netto: 1 030,00 zł 
brutto: 1 266,90 zł

reflex

float szpros

reflex

szyby

Drzwi Wenus od pozostałych modeli drzwi stalowych różnią się 

grubością – wynosi ona 45 mm. Z kolei drzwi Elipsa dostępne 

są teraz w standardowej grubości: 55 mm. Modele z obu grup 

dostępne są w szerokości „90”, a drzwi Wenus: dodatkowo „80”.

diamenty

tulipan

szyby

diamenty

szyby

Dostępność oklein

dąb złoty orzechSzer. Grub.

„80” 45 mm (Wenus) ● ●

„90”
45 mm (Wenus) ● ●

55 mm (Elipsa) ● ●

Dostępne 

w rozmiarze „90”.

Dostępne 

w rozmiarze „90”.

Dostępne 

w rozmiarze „90”.

Dobre otwarcie na świat
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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-09
netto: 1 600,00 zł 
brutto: 1 968,00 zł

szyby

diamenty

reflex

szyby

diamenty

reflex

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.

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

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

mahońdąb złoty orzech

Dostępność oklein

Szer. Grub.

„80” 55 mm ● ● ○

„90”
55 mm ● ● ●

68 mm ● ● ○

Dostępność oklein okre-
ślają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedo-
stępny

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

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 550,00 zł 
brutto: 1 906,50 zł

drzwi o grub. 68 mm
netto: 1 575,00 zł 
brutto: 1 937,25 zł

informacje o ofercie

W wielu modelach za dopłatą może zostać 

zainstalowany pochwyt. Zaletą naszego 

rozwiązania jest to, że elementy montażo-

we nie są widoczne.

Promocyjny zestaw okuć obejmuje: klamkę i roze-
tę Haga, wkładki w sys. jednego klucza oraz próg. 
Promocja obowiązuje przy zakupie drzwi stalowych 
(o szerokości „80”, „90” lub „100”).

promocja

Zestaw okuć w super cenie 270 zł netto 

(332,10 zł z VAT) – taniej o 35 zł netto!
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reflex

reflex 
witraż

szybyszyby

reflex

witraż 
kolorowy

reflex

reflex 
z bewelem

sat. z bew.

szyby

reflex

reflex 
z bewelem

sat. z bew.

szyby

szyba

satyna

diamenty

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

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 o szerokościach „80” oraz 
„100” nie posiadają przetłoczeń. Więcej infor-
macji na stronie 19.
Dostępność oklein określają symbole: ● kolor 
dostępny, ○ kolor niedostępny

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

porada

Klientom ceniącym sobie prostotę 

proponujemy szyby pozbawione zdobień. 

W naszej ofercie dostępne są one pod 

nazwami reflex, float szpros oraz satyna.

Dobre otwarcie na świat
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szyby

reflex

reflex 
diamenty

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

Szczególną popularnością wśród drzwi z serii Grand cieszą się 

modele o nowoczesnej stylistyce. Świetnie pasują one do designu 

współczesnych domów, a ponadczasowe materiały, z których je 

wykonaliśmy, zapewnią prawidłowe funkcjonowanie na lata.

Drzwi Grand o nowoczesnej stylistyce dostępne są w bogatej 

palecie kolorów. Ich standardowa grubość wynosi 55 mm, przy 

czym wybrane modele można kupić także w wersji grubszej: 68 mm. 

Masywniejsza wersja zapewnia m.in. lepszą izolację termiczną, co  

przełoży się na nieco niższe rachunki za ogrzewanie.

Podane ceny obejmują skrzydło oraz ościeżnice. Państwa uwadze 

polecamy także okucia oraz dopasowany próg dostępne za 

dopłatą. 
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reflex

szyby

satyna 
witraż

reflex

satyna 
witraż

szyby

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

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

satyna 
ze wzorem

szeroka 
listwa przy-
szybowa

szyba

Grand-45
netto: 1 600,00 zł 
brutto: 1 968,00 zł

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

Polecamy także 
pochwyt Arco. 

Szczegóły: str. 51

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

* Drzwi o szerokości „100” oferowane są za 
dopłatą. Drzwi o szerokościach „80” oraz 
„100” nie posiadają przetłoczeń. Więcej infor-
macji na stronie 19.

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

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi stalowe DWUSKRZYDŁOWE

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

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

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

Wybrane, przedstawione poniżej, modele drzwi stalowych o grubości 55 mm 

dostępne są w wersji dwuskrzydłowej. Po ich zainstalowaniu wejście do Państwa 

domu zyska wyjątkowy charakter.

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

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

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

150x208 cmlubwymiary całkowite 130x208 cm

info

grubość 55 mm

szerokość skrzydła „90”

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

Podane ceny dotyczą skrzydła z dostawką oraz 
ościeżnicy, bez klamki oraz progu.
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Inox-8-ds
netto: 2 900,00 zł 
brutto: 3 567,00 zł

z dostawką pełną:
netto: 2 850,00 zł 
brutto: 3 505,50 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

szyby

reflex

modele:
G-23-ds, 
I-03-ds,
I-04-ds, 
I-06-ds,
I-07-ds

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

satyna

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

satyna 
ze wzorem

model:
G-23-ds

satyna 
z bewelem

Skróty stosowane na liście powyżej: 
G – Grand, I – Inox.

dąb złoty

orzech

okleiny

W ofercie posiadamy pochwyty idealnie 

pasujące do nowoczesnych modeli 

drzwi. Nasze rozwiązanie wyróżnia brak 

widocznych elementów montażowych.

Polecamy także 
zakup pochwytu Arco. 
Szczegóły: str. 51.

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

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

Grubość skrzydła 42 mm

Materiał blacha stalowa, ocynkowana ze styropianem samogasnącym we wnętrzu

Pokrycie ramy farba podkładowa

Parametry ościeżnicy
Materiał blacha ocynkowana ogniowo

Pokrycie ościeżnicy farba podkładowa

Wyposażenie uszczelka, trzy zawiasy

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” (wraz z ościeżnicą lub bez) 130,00 zł 159,90 zł

Tuleje wentylacyjne (5 szt.) 25,00 zł 30,75 zł

Wkładka patentowa o wymiarach 30/40, aluminiowa 22,00 zł 27,06 zł

Próg aluminiowy Uni 40,00 zł 49,20 zł

Drzwi z serii Uni przeznaczone są do biur, 

magazynów, szpitali i innych obiektów 

publicznych. Wyróżniają się trwałością 

i wyjątkową prostotą.

Skrzydło o grubości 42 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 30/40.

Drzwi stalowe, uniwersalne

Na zdjęciu drzwi Uni-1 oraz Uni-4

Uni
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Szer.

„70” ● ○ ○

„80” ● ● ●

„90” ● ● ●

„100”** ● ○ ○

z ościeżnicą kątową:
netto: 410,00 zł 
brutto: 504,30 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 550,00 zł 
brutto: 676,50 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 550,00 zł 
brutto: 676,50 zł

z ościeżnicą kątową:
netto: 525,00 zł 
brutto: 645,75 zł

szyba

satyna

Uni-4
netto: 390,00 zł 
brutto: 479,70 zł

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

Klamka Uni
netto: 19,00 zł 
brutto: 23,37 zł

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

Uni-3
netto: 390,00 zł 
brutto: 479,70 zł

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

Inne propozycje klamek 
znajdują się na stronach 48-51.

* Kolor dostępny tylko przy zakupie drzwi wraz z ościeżnicą 
(o szerokości „80” oraz „90”). Dodatkowo w kolorze 
antracyt dostępne są jedynie drzwi pełne, Uni-1.
** Drzwi o szerokości „100” dostępne są za dopłatą. 
Szczegóły w tabeli na sąsiedniej stronie.

kolor: brąz

IN
FO

RM
AC

JE
 

TE
CH

N
IC

ZN
E

biały*brąz antracyt*

Dostępność kolorów Polecana klamka

nowość

nowość nowość

Drzwi z serii Uni posiadające przeszklenia prze-

znaczone są do instalacji wewnątrz budynku. 

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 stronie 44.

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 kilku szerokościach do 

wyboru (od „60” do „100”). Ich wysokość za dopłatą może zostać skrócona 

o maks. 40 mm.

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 oklein: orzech, orzech 

rustykalny, sonoma oraz biały. W ich produkcji 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 skrzydle standardowo instalowany jest zamek o rozstawie 72 mm na 

klucz, a w drzwiach do łazienki – zamek łazienkowy. Na Państwa życzenie za dopłatą 

standardowy zamek może zostać fabrycznie zastąpiony zamkiem na wkładkę. Każdy 

model może być wyposażony w tuleje wentylacyjne (także za dopłatą).

Parametry skrzydła
Wymiary od „60” do „100”

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

Dopłaty
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło o szerokości „100” 65,00 zł 79,95 zł

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

Tuleje wentylacyjne PCV (5 szt.) 25,00 zł 30,75 zł

Kratka wentylacyjna PCV 25,00 zł 30,75 zł

Zmiana zamka 20,00 zł 24,60 zł

Skrzydło przesuwne (dopłata do każdego modelu) 120,00 zł 147,60 zł

Maskownica do drzwi przesuwnych 180,00 zł 221,40 zł

Prowadnica do drzwi przesuwnych 180,00 zł 221,40 zł

Cennik ościeżnic regulowanych 

oraz prostych (stałych) dostępny 

jest na stronie 46.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą klamek dla drzwi 
wewnętrznych. Znajdą ją Państwo na stronach 48-51.

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewn., okleinowane CLASSIC

Sonoma
netto: 150,00 zł 
brutto: 184,50 zł

Biały
netto: 150,00 zł 
brutto: 184,50 zł

Orzech
netto: 150,00 zł 
brutto: 184,50 zł

Orzech rustyk.
netto: 150,00 zł 
brutto: 184,50 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. Raz jeszcze zwracamy Państwa uwagę na 

technologię okleinowania, dzięki której łączenia nie występują na 

krawędziach przylgi.
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Satynowa szyba zainstalowana w wybranych modelach 

drzwi z serii Matt nadaje im nieco nowoczesnego cha-

rakteru, nie ujmując elegancji. 

Państwa uwadze polecamy 

modele Classic z satynową 

szybą oraz tulejami wenty-

lacyjnymi. Świetnie spraw-

dzą się jako drzwi pokojowe 

(Classic-4) oraz łazienkowe 

(Classic-5 oraz Classic-6).

Classic-6
netto: 170,00 zł 
brutto: 209,10 zł

Matt-4
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Classic-5
netto: 200,00 zł 
brutto: 246,00 zł

Classic-4
netto: 230,00 zł 
brutto: 282,90 zł

Matt-1
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Matt-0
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

orzech biały sonoma orzech 
rustykalny

Dobre otwarcie na świat

37



www.krcenter.pl

Drzwi wewnętrzne okleinowane LUX, OXY, FORTE, AŻUR

Lux-6
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Lux-2
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Lux-0
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Oxy-1
netto: 220,00 zł 
brutto: 270,60 zł

Oxy-3
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Forte-5
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Forte-1
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Forte-0
netto: 330,00 zł 
brutto: 405,90 zł

Oxy-0
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 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: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

Ażur-3c
netto: 300,00 zł 
brutto: 369,00 zł

Ażur-3d
netto: 255,00 zł 
brutto: 313,65 zł

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

Ażur-1a
netto: 240,00 zł 
brutto: 295,20 zł

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

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

Ażur-3b
netto: 260,00 zł 
brutto: 319,80 zł

Ażur-3e
netto: 240,00 zł 
brutto: 295,20 zł

informacje o ofercie

Drzwi łazienkowe standardowo 

posiadają pięć tulei wentylacyj-

nych. Zamiast nich za dopłatą 

możemy zainstalować kratkę 

wentylacyjną.

ok
le
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y

orzech biały sonoma orzech 
rustykalny

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

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

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

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

Lido-3
netto: 280,00 zł 
brutto: 344,40 zł

Lido-1
netto: 220,00 zł 
brutto: 270,60 zł

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

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

Deco-0
netto: 280,00 zł 
brutto: 344,40 zł

Deco-6
netto: 280,00 zł 
brutto: 344,40 zł
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Kwadro-V0
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Kwadro-1
netto: 285,00 zł 
brutto: 350,55 zł

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

Kwadro-T4
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Kwadro-T0
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Kwadro-T1
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Kwadro-V1
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Kwadro-V4
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

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

ok
le

in
y

orzech biały sonoma orzech 
rustykalny

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewnętrzne okleinowane STELLA, KARO, STYLE

Stella-4
netto: 220,00 zł 
brutto: 270,60 zł

Stella-4a
netto: 220,00 zł 
brutto: 270,60 zł

Stella-1b
netto: 210,00 zł 
brutto: 258,30 zł

Stella-1a
netto: 210,00 zł 
brutto: 258,30 zł

Stella-1c
netto: 210,00 zł 
brutto: 258,30 zł

Karo-2
netto: 270,00 zł 
brutto: 332,10 zł

Karo-0
netto: 270,00 zł 
brutto: 332,10 zł

Stella-1
netto: 210,00 zł 
brutto: 258,30 zł

Karo-5
netto: 270,00 zł 
brutto: 332,10 zł
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Style-7
netto: 230,00 zł 
brutto: 282,90 zł

Style-8
netto: 220,00 zł 
brutto: 270,60 zł

Style-4
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 zł

Style-5
netto: 250,00 zł 
brutto: 307,50 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 jakości okleiną bez łączenia na krawę-

dziach przylgi. Dzięki temu z upływem czasu nie będą one traciły walorów estetycznych.

ok
le

in
y

orzech biały sonoma orzech 
rustykalny

Dobre otwarcie na świat
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Drzwi wewn. ramiakowe CHESTER

Chester 02
netto: 350,00 zł 
brutto: 430,50 zł

Chester 03
netto: 350,00 zł 
brutto: 430,50 zł

Chester 01
netto: 350,00 zł 
brutto: 430,50 zł

okleiny

sonoma orzech 
rustykalny

Drzwi wewnętrzne z serii Chester wyróżniają się ramiakową 

konstrukcją, która zwiększa ich wytrzymałość, a przy tym 

stanowi ciekawy element wzorniczy. Drzwi dostępne są 

w dwóch kolorach oraz w dwóch wersjach: pokojowej oraz 

łazienkowej (z tulejami wentylacyjnymi). 

Drzwi z serii Chester 01 i 02 dostępne są w szerokościach 

„60”, „70” i „80”, a model Chester 01 także w szerokości „90”. 

Z kolei drzwi Chester 03 można nabyć tylko w szerokości „80”.

Wraz z nimi polecami zakup klamki i rozety Qubik 

(zaprezentowane na sąsiedniej stronie).

Dostępne w szerokości: „80”Dostępne szerokości: „60”, „70”, „80”Dostępne szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”

informacje o ofercie

Informacje na temat ościeżnic dla 

drzwi wewnętrznych znajdą Państwo 

na stronie 46.
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Drzwi wewn. okleinowane ARMIN

Armin 01
netto: 230,00 zł 
brutto: 282,90 zł

Armin 03
netto: 230,00 zł 
brutto: 282,90 zł

okleiny

sonoma orzech 
rustykalny

Państwa uwadze polecamy 

drzwi wewnętrzne z serii 

Armin, które wyróżniają 

się satynową szybą 

z poziomymi listwami. 

Drzwi dostępne są 

w szerokościach „60”, „70” 

i „80”, a model Armin 03 

także w szerokości „90”. Dostępne szerokości: „60”, „70”, „80”, „90” Dostępne szerokości: „60”, „70”, „80”

kolor: nikiel/satyna

Klamka i rozeta Qubik

Polecamy

Produkt z serii Qubik Cena netto Cena brutto

Klamka 40,00 zł 49,20 zł

Rozeta (zamek na klucz) 20,00 zł 24,60 zł

Rozeta (zamek WC) 28,00 zł 34,44 zł

Dobre otwarcie na świat
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Wymiary ościeżnic regulowanych (w mm)
Skrzydło „60” „70” „80” „90” „100”

Szerokość skrzydła (S1) 644 744 844 944 1044
Szerokość otworu w murze (S2) 680 780 880 980 1080
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy (S3) 644 744 844 944 1044
Szerokość w świetle ościeżnicy (S4) 600 700 800 900 1000
Szerokość krycia ościeżnicy (S5) 744 844 944 1044 1144
Wysokość skrzydła (H1) 2040 Wysokość w świetle ościeżnicy (H4) 2026
Wysokość otworu w murze (H2) 2065 Wysokość krycia ościeżnicy (H5) 2098
Wysokość zewnętrzna ościeżnicy (H3) 2049

Cennik ościeżnic regulowanych
Grupa A – kolory: orzech, biały

# Zakres Cena netto Cena brutto

A 75-95 mm 242,00 zł 297,66 zł
B 95-115 mm 248,00 zł 305,04 zł
C 120-140 mm 258,00 zł 317,34 zł
D 140-160 mm 267,00 zł 328,41 zł
E 160-180 mm 280,00 zł 344,40 zł
F 180-200 mm 302,00 zł 371,46 zł
G 200-220 mm 312,00 zł 383,76 zł
H 220-240 mm 315,00 zł 387,45 zł
I 240-260 mm 322,00 zł 396,06 zł
J 260-280 mm 329,00 zł 404,67 zł
K 280-300 mm 338,00 zł 415,74 zł
L 300-320 mm 375,00 zł 461,25 zł
M 320-340 mm 381,00 zł 468,63 zł
N 340-360 mm 436,00 zł 536,28 zł
O 360-380 mm 449,00 zł 552,27 zł
P 380-400 mm 469,00 zł 576,87 zł
Q 400-420 mm 489,00 zł 601,47 zł
R 420-440 mm 507,00 zł 623,61 zł

Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych REGULOWANE ORAZ PROSTE

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

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

Cennik ościeżnic prostych
Okleina: Cena netto Cena brutto

Z grupy 1* 130,00 zł 159,90 zł
Z grupy 2 (ościeżnica soft)** 130,00 zł 159,90 zł

Produkt Cena netto Cena brutto

Ćwierćwałek 25,00 zł 30,75 zł
Listwa opaskowa płaska 40,00 zł 49,20 zł

Grupa B – kolor: sonoma, orzech rustykalny

# Zakres Cena netto Cena brutto

OP-1 80-100 mm 235,00 zł 289,05 zł
OP-2 100-120 mm 245,00 zł 301,35 zł
OP-3 120-140 mm 265,00 zł 325,95 zł
OP-4 140-160 mm 275,00 zł 338,25 zł
OP-5 160-180 mm 285,00 zł 350,55 zł
OP-6 180-200 mm 295,00 zł 362,85 zł
OP-7 200-220 mm 305,00 zł 375,15 zł
OP-8 220-240 mm 315,00 zł 387,45 zł
OP-9 240-260 mm 320,00 zł 393,60 zł
OP-10 260-280 mm 330,00 zł 405,90 zł
OP-11 280-300 mm 340,00 zł 418,20 zł
OP-12 300-320 mm 350,00 zł 430,50 zł
OP-13 320-340 mm 360,00 zł 442,80 zł
OP-14 340-360 mm 370,00 zł 455,10 zł
OP-15 360-380 mm 380,00 zł 467,40 zł
OP-16 380-400 mm 400,00 zł 492,00 zł
OP-17 400-420 mm 420,00 zł 516,60 zł
OP-18 420-440 mm 440,00 zł 541,20 zł

Akcesoria

* Grupę A tworzą kolory: orzech i biały.
** Do grupy B zaliczamy: sonoma oraz 
orzech rustykalny.
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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 w kolorze orzech

Cennik drzwi klatkowych
Usługa/produkt Cena netto Cena brutto

Skrzydło klatkowe („80” i „90”) 280,00 zł 344,40 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) 40,00 zł 49,20 zł

Wkładka w systemie jednego klucza (31/46, nikiel/satyna) 90,00 zł 110,70 zł

Klamka KR Center (nikiel /satyna lub mosiądz) — str. 48-51 70,00 zł 86,10 zł

Rozeta KR Center (nikiel/satyna lub mosiądz) — str. 48-51 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 kolorze orzech. Podczas jego produkcji 

stosujemy unikalną technologię okleinowania powierzchni bez 

łączenia na krawędziach przylgi. Dzięki temu drzwi klatkowe wy-

różniają się większą trwałością oraz ponadprzeciętną estetyką.

Wyposażenie
Skrzydło klatkowe wyposażone jest w dwa niezależne zamki, trzy 

zawiasy czopowe oraz szerokokątny wizjer. Dodatkowo polecamy 

zakup ościeżnicy MDF oraz progu aluminiowego z wkładką 

drewnianą.

Drzwi klatkowe

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

porada

Drzwi klatkowe dostępne są w tym 

samym odcieniu koloru orzech, co 

skrzydła wewnętrzne płytowe. Dzięki 

temu wszystkie drzwi w mieszkaniu będą 

mogły być w jednakowej kolorystyce.

Wraz z drzwiami klatkowymi warto zakupić także dopaso-waną ościeżnicę w kolorze skrzydła oraz próg aluminiowy z wkładką drewnianą.

okleina

orzech

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 Okucia KR Center przeznaczone są do drzwi montowanych wewnątrz budynku.

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

5

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

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

3 Polecamy przy zaku-
pie drzwi stalowych
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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

1 2

Na zbliżeniu obok zaprezentowa-
na jest klamka Solo zainstalowana 
w drzwiach Bastion A-37 (od 
strony mieszkania).

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.

netto: 270,00 zł 
brutto: 332,10 zł

Promocyjny zestaw okuć 
dla drzwi stalowych (szer. „80”-„100”)

Promocyjny zestaw okuć obejmuje: próg, klamkę 
i rozetę Haga oraz wkładki w sys. jednego klucza. 

Oszczędzasz netto: 
35 zł (43,05 zł z VAT)

+ +

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

kolor: inox

Klamki i rozety Gaja Solo

Produkt Cena netto Cena brutto

Zestaw klamka z rozetą Solo 140,00 zł 172,20 zł

Zestaw rozet górnych Solo 75,00 zł 92,25  zł

1

1

2

Szczególnie polecana dla drzwi z pochwytem.

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 śródlokalowych 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 30,00 zł 36,90 zł

1 1

3 3

2

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 1

2

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 1

2

2

3 3

Klamka Onyx wykonana jest ze stali nierdzewnej, której za-

wdzięcza swoją trwałość oraz modny kolor. Odnotować należy 

także prostotę kształtu – prostopadłe i równoległe linie będą 

świetnie współgrały z prostokątnymi tłoczeniami i elementami 

aluminiowymi skrzydeł o nowoczesnym designie.

informacje o ofercie

Państwa uwadze polecamy także klamki 

zaprezentowane przy drzwiach z serii Uni 

(stalowe), a także Chester i Armin (we-

wnętrzne).

2
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1

3

1

4

2

4

2Pochwyt 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.

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

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

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

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

Pochwyt Arco
kolor: inox 
wymiary: 20x40 mm

Pochwyt Belly
kolor: inox 
wymiary: 20x40 mm

3 4

długość 120 cm:
netto: 450,00 zł 
brutto: 553,50 zł

długość 120 cm:
netto: 450,00 zł 
brutto: 553,50 zł

Polecany dla drzwi Inox-8 
(str. 20/31) oraz Grand-45 
(str. 29).

Wkładka patentowa, 
aluminiowa, 30/40

netto: 22,00 zł 
brutto: 27,06 zł

kolory: nikiel/satyna

Rozmiary wkładek

Rodzaj drzwi
Wkładka 
patentowa

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion 31/46

Drzwi stalowe Wenus 31/46

Drzwi stalowe Multi, Elipsa, Inox oraz Grand 31/51

Drzwi stalowe Inox oraz Grand 68 mm 41/51

Drzwi stalowe, uniwersalne 30/40

Drzwi wewnętrzne 31/41

Drzwi klatkowe 31/46

Wkładki INFORMACJE TECHNICZNE

netto: 170,00 zł 
brutto: 209,10 zł

netto: 150,00 zł 
brutto: 184,50 zł

Wkładka WILKA, sys. 
jedn. klucza, klasa „B”

Niższa cena wkładek WILKA przy 
zakupie z drzwiami Bastion

kolory: nikiel/satyna

netto: 90,00 zł 
brutto: 110,70 zł

Wkładka w systemie 
jednego klucza
kolor: mosiądz, nikiel/satyna

Dobre otwarcie na świat
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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. 

KR Center®

ul. Bukowa 1

44-300 Wodzisław Śląski

woj. śląskie

tel./fax: +48 32 478 15 80

e-mail: biuro@krcenter.pl

www.krcenter.pl Dane naszego sprzedawcy

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 firmy KR Center – zabronione.

Projekt i skład: agencja Oxido (www.oxido.pl).


