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Poznaj KR Center
Uczciwa, rzetelna, terminowa
– to cechy, które powinna mieć
każda firma produkująca drzwi.
My chcieliśmy czegoś więcej niż to,
do czego dążą wszyscy w branży.
Chcieliśmy zaoferować naszym
Klientom także pewność, że wybór
drzwi Bastion będzie satysfakcjonujący na tyle, by do nas wrócić na kolejne zakupy i polecać nas swoim
przyjaciołom.

Włożyliśmy pełnię zaangażowania, talentu i pasji, aby
najlepszą i największą reklamą naszej firmy były po prostu
drzwi naszej produkcji – o ciekawym wyglądzie, odporne
na użytkowanie i upływ czasu, wykonane z solidnych materiałów. W każdym modelu Bastion zawiera się cząstka wielu
lat doświadczeń, rozwiązanych problemów, analiz i dążenia
do tego, by oferta naszej firmy była satysfakcjonująca dla
Klientów. Solidność i atrakcyjna cena drzwi Bastion zostały
docenione przez bardzo wielu Klientów z całej Polski
– w podbiciu serc nie przeszkodziła im nawet silna
konkurencja.

KR Center w liczbach
8 lat

80

kilkaset

doświadczenia

specjalistów

modeli drzwi

Drzwi Bastion – tylko fakty
32 dB

klasa 3*

18

wysoka
izolacyjność
akustyczna

sprawdzona
trwałość

kolorów oklein,
a wśród nich ta
idealna

* Według normy PN-EN 1192:2001
– drzwi można eksploatować
w ciężkich warunkach.
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Dobre otwarcie na świat

Spis treści
Uczciwość wobec Klientów, którą zawsze pielęgnowaliśmy

DRZWI ŚRÓDLOKALOWE BASTION_____________ 4

oraz jasno wytyczone cele firmy nie tylko zdobyły nam

Ościeżnice na bazie drewna / stalowe

6

zaufanie Nabywców, dały także podstawy pod dalszy

Drzwi bez przetłoczeń

9

rozwój KR Center. Dziś nasza firma otwiera się na coraz

Drzwi o nowoczesnym designie (N)

10

nowocześniejsze rozwiązania, reaguje na pojawiające się

Drzwi o tradycyjnym designie (T)

12

potrzeby, współpracuje z kilkudziesięcioma dystrybutorami

Drzwi z elementami z aluminium (A i R)

14

i wieloma montażystami, daje stabilne zatrudnienie facho-

Drzwi o kreatywnym wzornictwie (K)

18

wym pracownikom. Każdego dnia pracujemy na zadowole-

Drzwi dwukolorowe (D)

20

nie tych, którzy nam zaufali – ono jest naszym największym

Drzwi oldskulowe, w stylu retro (E)

21

priorytetem.

Parametry techniczne

22

Zapraszamy!

KLAMKI, ROZETY I AKCESORIA________________ 23

tysiące
zadowolonych Klientów

Najlepszym dowodem na dynamiczny rozwój
naszej firmy jest coraz lepsza i bogatsza oferta.

mnóstwo
możliwości
konfiguracyjnych

Zarówno każdy z przedstawionych w katalogu
modeli drzwi, jak i każde akcesorium zostały
poddane intensywnym testom. Na następnych
stronach znajdą Państwo tylko najlepsze propozycje, za które jesteśmy pewni. Oferujemy
Państwu także coraz nowocześniejsze rozwiązania: począwszy od wielokolorowych skrzydeł po
innowacyjne rozwiązania w zakresie akcesoriów:
zamki z systemem jednego klucza, zamki listwowe, pochwyty.

www.krcenter.pl
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Drzwi wejściowe
do mieszkań (wewnętrzne)
4

Drzwi śródlokalowe Bastion to efekt wielu lat pracy zespołu inżynierów
KR Center. Postawiliśmy sobie za cel stworzyć drzwi, które sami bez
wahania zamontowalibyśmy w naszych mieszkaniach. Bezpieczne,
ładne i zapewniające komfort. Oferta przedstawiona na kolejnych
stronach oraz zadowoleni Klienci potwierdzają, że udało się to idealnie.

Przemyślana
konstrukcja

Dobrane
wyposażenie

Swoboda
kreacji

W konstrukcji drzwi Bastion nie ma

Wyposażenie drzwi Bastion zostało do-

Oferta drzwi Bastion to mnogość

elementu przypadkowego. Aluminiowy

brane z uwzględnieniem ich specyfiki.

tłoczeń, kolorów, ozdób i wersji. Znajdą

profil wzmacnia ramę, co przekłada się

W jego skład wchodzą zawiasy umoż-

w niej Państwo zarówno modele trady-

na długie lata pracy. Dźwiękochłonna

liwiające regulację w trzech płaszczy-

cyjne, jak i nowoczesne. Zachęcamy do

płyta oraz odpowiednio rozmieszczone

znach oraz bolce antywyważeniowe.

zabawy możliwościami: kontrastowego

uszczelki zapewniają izolację aku-

Dołączamy także komplet uszczelek,

zestawiania oklein z aluminiowymi

styczną wynoszącą 32 dB. Gruba folia

szerokokątny wizjer oraz aluminiowy

ozdobami, eksperymentów z kolorowy-

dekoracyjna nakładana jest tak, aby

próg. Na szczególną uwagę zasługują

mi skrzydłami, doborem nietypowych

łączenia nie występowały na krawę-

zestawy z okuciami, zawierające do-

elementów, jak pochwyty. Zwracamy

dziach. Skrzydło może zostać osadzone

datkowo klamkę, rozetę oraz komplet

uwagę na możliwość wyboru innego

na jednej z aż sześciu ościeżnic.

wkładek w systemie jednego klucza.

koloru okleiny od strony mieszkania.

Usługi za dopłatą
Usługa

Cena netto

Cena brutto

nowość

Wykonanie skrzydła na wymiar (krótszego o maks. 8 cm)

50,00 zł

61,50 zł

Zapraszamy do zakupów drzwi

Skrócenie ościeżnicy drewnianej

50,00 zł

61,50 zł

Bastion z ościeżnicą drewnianą,

Inny kolor okleiny od strony mieszkania

100,00 zł

123,00 zł

opaskową oraz z zamkiem listo-

Instalacja zamka listwowego z zam. dod. zamiast tradycyjnego*

300,00 zł

369,00 zł

wym (za dopłatą).

50,00 zł

61,50 zł

Opaski wykańczające (6x12 mm)

Dostępne okleiny
heban

cedr

dąb złoty

olcha

dąb

orzech

kasztan

dąb rustico

dąb bielony

dąb szary

wenge deska

mokka

akacja

olcha sonoma

krem

trak

brzoza

biały

www.krcenter.pl

* Instalacja zamka listwowego z zamkiem dodatkowym możliwa
jest tylko w drzwiach Bastion z którąś z ościeżnic drewnianych.
Dopłatę należy doliczyć do ceny zestawu bez okuć.
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Przekrój drzwi śródlokalowych

z ościeżnicami na bazie drewna
Ościeżnica drewniana, opaskowa

5

5

Państwa uwadze polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana
jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest ona wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co

F

B

drzwi. Ościeżnica wyróżnia się nietypowymi wymiarami
– przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.
Szerokość drzwi

„80”

Wymiar zewnętrzny
Światło przejścia

9

„90”

84x203 cm

94x203 cm

77,5x197 cm

87,5x197 cm

E

C

32

110

D
panel:
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokrycie z folii PVC
opaska stała
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokryta folią PVC

A

26

uszczelka

7

70

Ościeżnica drewniana, regulowana

26

70

drewnianej, regulowa-

5

nej drzwi śródlokalowe

zakres regulacji co 10 mm

Dzięki ościeżnicy
5

Bastion mogą zostać
zainstalowane w

F

ścianach o grubości od
10 do 30 cm (regula-

9

cja panelu ościeżnicy

C

32

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

opaska stała*
uszczelka

możliwa jest co 1 cm).

E

7

6 — Drzwi wejściowe do mieszkań (wewnętrzne)

B

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

D

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

A

Dobre otwarcie na świat

Ościeżnica drewniana (pełna) ↓
5

5

F

W drzwiach
1
z grupy Bastion
oba zamki są
trójbolcowe. Za
dopłatą mogą być
zastąpione zamkiem
listwowym.

B
C
9
E

5
Bez względu na wybraną ościeżnicę,
zarówno w niej, jak i w skrzydle instalowana jest uszczelka, która skutecznie chroni przed kurzem i wilgocią.

D

20
28

A

90

50

7

100

Ss 844 („80”) lub 944 („90”)
612 („80”) lub 712 („90”)

108

30

120
100

46

108

proﬁl wzmacniający aluminiowy
płyta dźwiękochłonna

50

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

folia PCV (0,35 mm)
płyta MDF (6 mm)
zawias drzwiowy ﬁ 16
uszczelka w skrzydle
konstrukcja z drewna klejonego
uszczelka w ościeżnicy

2032
2000

28

46

2039
2082

74

ościeżnica drewniana

uszczelka progowa

90

próg aluminiowy
z wkładką drewnianą

15

A rama z drewna klejonego
32

B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna

15

74
100

26

20

4

D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV
F ościeżnica
1 zamek górny (trójbolcowy)
5 uszczelka
7 próg aluminiowy z wkładką drewnianą
8 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi

8

Za wysoki poziom bezpieczeństwa
w drzwiach z grupy Bastion odpowiadają m.in. solidne bolce antywyważeniowe.

9 otwór na bolec antywyważeniowy
www.krcenter.pl
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Przekrój drzwi śródlokalowych

z ościeżnicami stalowymi
Ościeżnica stalowa, pełna

Stalowa, kątowa
kotwa

wypełnienie

tynk

ościeżnica
pełna
uszczelka

wypełnienie

100

95

tynk

C
E

D

7

15
50

Stalowa, połówkowa
kotwa
tynk
wypełnienie
ościeżnica
połówkowa

5

A

Drzwi są wyposażone
w aluminiowy próg
z wkładką drewnianą.
Dzięki anodowanej
powierzchni jest odporny na zużycie.

kołek
mur
rozporowy

58

50

kołek
mur
rozporowy

Elementy konstrukcji
8
C
3

6

1

B
A

D

uszczelka

15
50

Wyposażenie

A rama z drewna klejonego

1 zamek górny (trójbolcowy)

B aluminiowy profil wzmacniający

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C płyta dźwiękochłonna

3 rozeta KR Center*

D płyta MDF o grubości 6 mm

4 klamka KR Center*

E okleina PCV

5 uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)

F wybrana ościeżnica

6 wizjer

* Klamka i rozeta dostępne są w standardzie
w zestawie z okuciami. Zawiera on także komplet wkładek w systemie jednego klucza.

8

uszczelka

30

15

mur

53

B

5

8

F

ościeżnica
pełna, kątowa

30

30

84

5

100

8

5

7 próg aluminiowy z wkładką drewnianą
8 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi

4

Zawartość zestawów

2
5

E

F

Zestaw bez okuć

Zastaw z okuciami

skrzydło

skrzydło

wybrana ościeżnica

wybrana ościeżnica

próg

próg

wizjer

wizjer
klamka KR Center

8

rozeta KR Center
komplet wkładek w sys. jedn. klucza

7
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zaoszczędzisz 70 zł netto
Dobre otwarcie na świat

Drzwi śródlokalowe Bastion

bez przetłoczeń
Dostępne okleiny
heban

cedr

dąb złoty

orzech

kasztan

dąb rustico

wenge deska

dąb bielony

dąb szary

trak

mokka

olcha sonoma

akacja

olcha

dąb

krem

brzoza

biały

Cennik
Drzwi Bastion N-01:

z okuciami*
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

Bastion N-02

b: 2 115,60 zł

gnem, lecz delikatnie podkreślą jego charakter. Do
Państwa dyspozycji jest bogata oferta kolorystyczna
oklein, których wspólną cechą jest wysoka jakość!
www.krcenter.pl

b: 1 968,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

n: 1 170,00 zł n: 1 050,00 zł
b: 1 439,10 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

tradycyjnych, jak i nowoczesnych mieszkań. W obydwu przypadkach nie obciążą wnętrza swoim desi-

b: 1 353,00 zł

n: 1 720,00 zł n: 1 600,00 zł

b: 1 746,60 zł

Gładkie drzwi to doskonała propozycja zarówno dla

bez okuć

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł

z ościeżnicą drewnianą

b: 1 291,50 zł

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 599,00 zł

b: 1 353,00 zł

n: 1 120,00 zł n: 1 000,00 zł
b: 1 377,60 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center
oraz wkładki pracujące w systemie jednego klucza.

b: 1 230,00 zł
n – cena netto
b – cena brutto
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Drzwi śródlokalowe Bastion

o nowoczesnym wzornictwie

Bastion
N-53

W drzwiach z serii N nowoczesny efekt osiągnięto tłoczeniami.

Stylistyka drzwi nowoczesnych została

Proste i skośne linie świetnie współgrają z okleinami z naszej

opracowana w oparciu o bieżące trendy

oferty.

rynkowe. Przeanalizowaliśmy tysiące
możliwości, aby zaoferować Państwu
naprawdę modne i ciekawe drzwi, które

Cennik
Drzwi Bastion z serii N:

skomponują się z mieszkaniami o noz okuciami*

z ościeżnicą drewnianą
z ościeżnicą drewn., regulowaną

bez okuć

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł

wytwarzania gwarantują, że zachowają

b: 1 500,60 zł

dobry wygląd przez lata.

b: 1 353,00 zł

n: 1 720,00 zł n: 1 600,00 zł
b: 2 115,60 zł

b: 1 968,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

n: 1 170,00 zł n: 1 050,00 zł

b: 1 746,60 zł
b: 1 439,10 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

b: 1 291,50 zł
b: 1 353,00 zł

n: 1 120,00 zł n: 1 000,00 zł
b: 1 377,60 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center oraz
wkładki pracujące w systemie jednego klucza. Szczegóły: str. 8.
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b: 1 599,00 zł

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

woczesnych wnętrzach. Technologie ich

b: 1 230,00 zł
n – cena netto
b – cena brutto

18
kolorów
oklein
Paleta kolorów została zaprezentowana m.in. na
stronie nr 5.

Dobre otwarcie na świat

Bastion N-01

Bastion N-07

Bastion
N-05

www.krcenter.pl

Bastion N-03

Bastion N-06
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Drzwi śródlokalowe Bastion

o klasycznym wzornictwie

Bastion
T-11

Bastion
T-17

Klasyczne drzwi z naszej oferty to ukłon w stronę
tradycji i wzorów, które latami cieszyły się sympatią
Klientów. Te modele są i pozostaną ponadczasowe.

Cennik
Drzwi Bastion z serii T:

z okuciami*

z ościeżnicą drewnianą

b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

bez okuć

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 353,00 zł

n: 1 720,00 zł n: 1 600,00 zł
b: 2 115,60 zł

b: 1 968,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

n: 1 170,00 zł n: 1 050,00 zł

b: 1 746,60 zł
b: 1 439,10 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

b: 1 353,00 zł

n: 1 120,00 zł n: 1 000,00 zł
b: 1 377,60 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center oraz
wkładki pracujące w systemie jednego klucza. Szczegóły: str. 8.
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b: 1 291,50 zł

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 599,00 zł

b: 1 230,00 zł

Bastion
T-56

n – cena netto
b – cena brutto

Dobre otwarcie na świat

Drzwi śródlokalowe Bastion
mogą być zamówione w zestawie z zamkiem listwowym
z trzema punktami ryglowania. Jego instalacja możliwa
jest w ościeżnicach drewnianych: pełnej, opaskowej
i regulowanej. Szczegóły na
stronie 22.

Bastion T-14

www.krcenter.pl

Bastion T-21

Bastion T-13

Bastion T-15

Bastion T-18
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Drzwi śródlokalowe Bastion

z elementami z aluminium

Bastion
A-30

Bastion
A-37

Dołożyliśmy wielu starań, by poprzez subtelne wzory nadać
drzwiom nowoczesny charakter. Sądząc po ilości sprzedanych
egzemplarzy udało nam się to znakomicie!

Cennik
Drzwi Bastion z serii A:

z okuciami*

z ościeżnicą drewnianą

b: 1 562,10 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

bez okuć

n: 1 270,00 zł n: 1 150,00 zł
b: 1 414,50 zł

n: 1 770,00 zł n: 1 650,00 zł
b: 2 177,10 zł

b: 2 029,50 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 470,00 zł n: 1 350,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł

b: 1 808,10 zł
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

b: 1 414,50 zł

n: 1 170,00 zł n: 1 050,00 zł
b: 1 439,10 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center oraz
wkładki pracujące w systemie jednego klucza. Szczegóły: str. 8.
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b: 1 353,00 zł

n: 1 270,00 zł n: 1 150,00 zł
b: 1 562,10 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 660,50 zł

b: 1 291,50 zł

Bastion
A-66

n – cena netto
b – cena brutto

Dobre otwarcie na świat

Zadbaliśmy, aby aluminiowe ozdoby były
odporne na upływ
czasu. Dlatego wtłaczamy je w skrzydło, a nie
naklejamy, dzięki czemu
nie ma ryzyka odklejenia. Aby zawsze dobrze
wyglądały, wystarczy raz
na pół roku przetrzeć je
łatwo dostępnymi środkami do konserwacji.

Bastion A-34

Bastion A-55

www.krcenter.pl

Bastion A-38

Bastion A-40

Bastion A-65

Bastion
A-39
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Drzwi śródlokalowe Bastion

z elementami z aluminium
Aluminiowe listwy ozdobne nie muszą być proste. Mogą być
także subtelnie wygięte, dzięki czemu nadają drzwiom wyjątkowego charakteru.

Cennik
Drzwi Bastion z serii R:

z okuciami*

bez okuć

z ościeżnicą drewnianą

n: 1 320,00 zł n: 1 200,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

n: 1 820,00 zł n: 1 700,00 zł

b: 1 623,60 zł
b: 2 238,60 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

b: 2 091,00 zł

n: 1 520,00 zł n: 1 400,00 zł
b: 1 869,60 zł

z ościeżnicą stalową pełną

b: 1 476,00 zł

b: 1 722,00 zł

n: 1 270,00 zł n: 1 150,00 zł
b: 1 562,10 zł

b: 1 414,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową n: 1 320,00 zł n: 1 200,00 zł
b: 1 623,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 476,00 zł

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 500,60 zł

b: 1 353,00 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center
oraz wkładki pracujące w systemie jednego klucza.

n – cena netto
b – cena brutto

Bastion R-59
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Bastion R-62

Bastion R-61

Bastion R-63
Dobre otwarcie na świat

Elementy aluminiowe wyglądają dobrze z każdą okleiną,
lecz szczególnie polecamy
ich zestawienie z ciemnymi
propozycjami z naszej oferty.
Kontrast podkreśla ich nowoczesność.
Dbamy o detale. Aluminiowe
ozdoby są wtłaczane w powierzchnię skrzydła, a nie naklejane. Daje to lepszy efekt
estetyczny.

Bastion
R-60

Cennik
Drzwi Bastion R-60:
z ościeżnicą drewnianą

z okuciami*

bez okuć

n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł
b: 1 746,60 zł

b: 1 599,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

n: 1 920,00 zł n: 1 800,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 620,00 zł n: 1 500,00 zł

b: 2 361,60 zł
b: 1 992,60 zł

z ościeżnicą stalową pełną

b: 2 214,00 zł
b: 1 845,00 zł

n: 1 370,00 zł n: 1 250,00 zł
b: 1 685,10 zł

b: 1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł
b: 1 746,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 599,00 zł

n: 1 320,00 zł n: 1 200,00 zł
b: 1 623,60 zł

b: 1 476,00 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center
oraz wkładki pracujące w systemie jednego klucza.

n – cena netto
b – cena brutto

www.krcenter.pl
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Drzwi śródlokalowe Bastion

o kreatywnym wzornictwie

Bastion
K-50

Bastion
K-57

Drzwi z linii kreatywnej kierowane są do osób, które szukają nietypowego designu. Kształty tłoczeń
przywodzą na myśl zabawę i energię.

Cennik
Drzwi Bastion z serii K:

z okuciami*

z ościeżnicą drewnianą

b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

bez okuć

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 353,00 zł

n: 1 720,00 zł n: 1 600,00 zł
b: 2 115,60 zł

b: 1 968,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

n: 1 420,00 zł n: 1 300,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

n: 1 170,00 zł n: 1 050,00 zł

b: 1 746,60 zł
b: 1 439,10 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

b: 1 353,00 zł

n: 1 120,00 zł n: 1 000,00 zł
b: 1 377,60 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center oraz
wkładki pracujące w systemie jednego klucza. Szczegóły: str. 8.
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b: 1 291,50 zł

n: 1 220,00 zł n: 1 100,00 zł
b: 1 500,60 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

b: 1 599,00 zł

b: 1 230,00 zł

Bastion
K-36

n – cena netto
b – cena brutto

Dobre otwarcie na świat

Dostępne okleiny
heban

cedr

dąb złoty

olcha

dąb

orzech

kasztan

dąb rustico

dąb bielony

dąb szary

wenge deska

mokka

akacja

olcha sonoma

krem

trak

brzoza

biały

Bastion
K-35

www.krcenter.pl

Bastion K-49
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Drzwi śródlokalowe Bastion

dwukolorowe

Bastion
D-71

Bastion
D-72

Drzwi dwukolorowe będą hitem 2016 roku. Mogą tu Państwo
łączyć kolory z naszej palety w dowolny sposób. W efekcie
powstaną unikatowe drzwi, które wyróżnią Państwa z tłumu!

C
B

Cennik
Drzwi Bastion z serii D:
z ościeżnicą drewnianą

z okuciami*

A

b: 1 783,50 zł

n: 2 070,00 zł n: 1 950,00 zł
b: 2 546,10 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

D

n: 1 570,00 zł n: 1 450,00 zł
b: 1 931,10 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

bez okuć

E

b: 2 398,50 zł

n: 1 770,00 zł n: 1 650,00 zł
b: 2 177,10 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka i rozeta KR Center
oraz wkładki pracujące w systemie jednego klucza.

b: 2 029,50 zł
n – cena netto
b – cena brutto

Jak składać zamówienie?
1. Wybierz model z serii D, ościeżnicę
oraz wyposażenie.
2. Wskaż kolor skrzydła: podstawowy (A)
i dopełniający (B).
3. Wybierz kolor okleiny dla ościeżnicy (C).
4. Wskaż kolor drzwi z drugiej strony (D).

Polecamy możliwość dobrania ościeżnicy drewnianej w innym

5. Wybierz kolor ościeżnicy z drugiej stro-

kolorze niż skrzydło. W przypadku ościeżnicy regulowanej lub

ny (E, dotyczy tylko ościeżnicy opasko-

opaskowej, ościeżnica także może być dwukolorowa!

wej i regulowanej).
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Dobre otwarcie na świat

Drzwi śródlokalowe Bastion

w stylu retro

Drzwi Bastion Retro swoją oldskulową stylistyką nawiązują do czasów
świetności XX-wiecznego designu. Wyróżniają je ponadczasowe
wzory, nowoczesna konstrukcja i wysoka jakość wykonania. Drzwi
dostępne są tylko w szerokości „80”.

Cennik
Drzwi Bastion E:

z okuciami*

z ościeżnicą drewn.

n: 1 520,00 zł n: 1 400,00 zł

z ościeżnicą drewn.,
regulowaną

n: 2 020,00 zł n: 1 900,00 zł

z ościeżnicą drewn.,
opaskową

n: 1 720,00 zł n: 1 600,00 zł

b: 1 869,60 zł

Bastion
E-81

Bastion E-82

www.krcenter.pl

Bastion E-83

bez okuć

b: 2 484,60 zł
b: 2 115,60 zł

* W komplecie dodatkowo są: klamka
i rozeta KR Center oraz wkładki pracujące w systemie jednego klucza.

Bastion E-84

b: 1 722,00 zł
b: 2 337,00 zł
b: 1 968,00 zł
n – cena netto
b – cena brutto

Bastion E-85

Drzwi wejściowe do mieszkań (wewnętrzne) — 21

Parametry techniczne
Wymiary otworów montażowych
Ościeżnica stalowa połówkowa
Szer.

Ościeżnica drew-

drzwi niana pełna

Ościeżnica drew-

Ościeżnica drew-

niana regulowana niana opaskowa

Ościeżnica

oraz stalowa pełna, kątowa*:

stalowa pełna

osadzona wewn.

osadzona jako

muru

narożna

„80”

915x2090 mm

880x2070 mm

860x2050 mm

901x2095 mm

900x2095 mm

845x2026 mm

„90”

1015x2090 mm

980x2070 mm

960x2050 mm

1000x2095 mm

1000x2095 mm

945x2026 mm

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

Sześć ościeżnic do wyboru
Dla drzwi Bastion można wybrać jedną z aż sześciu ościeżnic wykonanych z drewna lub stali. Przy wyborze prosimy kierować
się m.in. wielkością wymaganych otworów montażowych. Każda sytuacja jest nieco inna, lecz dzięki bogatej ofercie KR Center
mogą Państwo być pewni, że znajdą najlepsze rozwiązanie. Przekroje ościeżnic wraz z rysunkami technicznymi dostępne są

Dlaczego warto
kupić drzwi Bastion?
zmontowany zestaw składający się z ościeżnicy

Drzwi Bastion teraz
z zamkiem listwowym
z dodatkowym zamkiem górnym

oraz skrzydła. Jakie są zalety takiego rozwiąza-

Jeśli wybiorą Państwo ościeżnicę

nia? Tylko tak przygotowany zestaw gwaran-

drewnianą (pełną, opaskową lub

tuje bezpieczeństwo, szybki i bezstresowy

regulowaną), będą mogli Państwo

montaż oraz prawidłowe funkcjonowanie

wybrać także zamek listwowy

drzwi przez lata. Wszystkie elementy będą

z zamkiem dodatkowym (za do-

pasowały do siebie idealnie!

płatą). To wygodne i bezpieczne

Nasi Klienci sygnalizowali nam, że gdy kupili

rozwiązanie.

drzwi innych producentów, napotkali wie-

Prosimy zwrócić uwagę, że zamek

le problemów. Okazywało się, że zawiasy

listwowy ma rozstaw 92 mm.

w skrzydle i ościeżnicy były osadzone w złych

Polecamy dla niego klamkę oraz

miejscach, kolory były inne niż zamówiono,

klamkę-pochwyt z serii Haga.

Korzystając z naszej oferty otrzymają Państwo

92 mm

na stronach 6-8.

brakowało jakichś drobnych elementów.
Postawcie Państwo na sprawdzone rozwiągwarancją, że montaż przebiegnie szybko

Dopłata
za zamek listwowy

i sprawnie.

Cena netto Cena brutto

zanie! Zmontowany zestaw sam w sobie jest

300,00 zł

369,00 zł

Dopłatę za zamek listwowy należy doliczyć
do ceny zestawu bez okuć.
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Dobre otwarcie na świat

Klamki i akcesoria
KR Center

Cennik akcesoriów

Kolory: nikiel/satyna, patyna

Produkt

1

Cena netto Cena brutto

Osłonki na zawiasy (A)

30,00 zł

36,90 zł

Wkładka w sys. jednego klucza (B)

90,00 zł

110,70 zł

Wkładka WILKA, sys. jednego klucza* (C)

170,00 zł

209,10 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego

200,00 zł

246,00 zł

90,00 zł

110,70 zł

340,00 zł

418,20 zł

Zasilacz 12V do zamka listwowego

2

Wizjer cyfrowy (D)

* Klasa „B”

Haga

A

Kolor inox

3

4

5

Cennik klamek i rozet
Produkt

B

C

Wizjer cyfrowy
Cena netto Cena brutto

Seria KR Center

Klamka (1)

70,00 zł

86,10 zł

Rozeta prostokątna (2)

30,00 zł

36,90 zł

Klamka (3) – rozstaw: 72 lub 92 mm

120,00 zł

147,60 zł

Klamka-pochwyt (4) – rozstaw: 72 lub 92 mm

140,00 zł

172,20 zł

50,00 zł

61,50 zł

Seria Haga

Rozeta prostokątna (5)

D
Wizjer cyfrowy wykorzystując kamerę oraz prezentując obraz z niej na wyświetlaczu pozwala jeszcze lepiej
śledzić to, co dzieje się za drzwiami. Umożliwia ponadto

Rozmiary wkładek
dla drzwi Bastion
www.krcenter.pl

Wkładka
Wkładka
patentowa WILKA*
31/46

26/45

na zapisanie do 50 zdjęć wraz z datą i godziną. Zainstalowanie dodatkowej karty o pojemności do 8 GB zwiększa
jego funkcjonalność.
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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.

Oznaczenia używane w katalogu:
Najlepiej sprzedający się
produkt w swojej serii

Produkt wprowadzony do
oferty w 2016 roku

KR Center®
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie
tel. +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).

