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

Ciężko pracujemy na Państwa zaufanie: monitorujemy
rynek, jesteśmy na bieżąco z obowiązującymi trendami
i słuchamy Państwa potrzeb. W zgodzie z nimi produkujemy drzwi cechujące się wysoką jakością i bardzo dobrymi
parametrami. Materializują się one w bogatej ofercie,
w której każdy znajdzie coś dla siebie. Tu nie ma żadnych
ograniczeń: setki modeli, dziesiątki kolorów, wzorów, szkleń,
atrakcyjnych akcesoriów gwarantują, że dobiorą Państwo
u nas drzwi zgodne ze swoimi potrzebami, gustem i stylistką
domu. Szereg dodatkowych usług pozwoli dopasować drzwi
do Państwa specyficznych wymagań.

Fakty o KR CENTER
9 lat
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Dobre otwarcie na świat
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O firmie — 3

Drzwi wewnętrzne
wejściowe do mieszkań
Bastion
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.

Przemyślana
konstrukcja

Dobrane
wyposażenie

Swoboda
kreacji

W konstrukcji drzwi Bastion nie ma

Wyposażenie drzwi Bastion dobraliśmy

Oferta drzwi Bastion to mnogość

elementu przypadkowego. Aluminiowy

z uwzględnieniem ich specyfiki. W jego

tłoczeń, kolorów i ozdób. Znajdą w niej

profil wzmacnia ramę, co przekłada się

skład wchodzą zawiasy umożliwiające re-

Państwo zarówno modele tradycyjne,

na długie lata pracy. Dźwiękochłonna

gulację w trzech płaszczyznach oraz bol-

jak i nowoczesne. Zachęcamy do zaba-

płyta oraz odpowiednio rozmieszczone

ce antywyważeniowe. Dołączamy także

wy możliwościami: kontrastowego ze-

uszczelki zapewniają izolację aku-

komplet uszczelek, szerokokątny wizjer

stawiania oklein z aluminiowymi ozdo-

styczną wynoszącą 32 dB. Gruba folia

oraz aluminiowy próg z wkładką drew-

bami, dopasowywania koloru drzwi do

dekoracyjna nakładana jest tak, aby

nianą. Na szczególną uwagę zasługują

wnętrza oraz zakupu ponadczasowych

łączenia nie występowały na krawę-

komplety okuć dostępne za dopłatą.

okuć KR CENTER, które w komplecie

dziach. Skrzydło może zostać osadzone

Zawierają klamkę, rozetę oraz komplet

wraz z wkładkami dostępne są taniej

na jednej z nawet sześciu ościeżnic.

wkładek w syst. jednego klucza.

niż kupowane osobno.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące
zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym
z właściwości użytkowych. Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji odpowiadających 3 klasie wg PN-EN 1192:2001.

Dostępne okleiny

heban

cedr

dąb złoty

akacja

olcha

sonoma

orzech

dąb rustico

dąb bielony

dąb szary

dąb dark

dąb attic

kasztan

grafit

wenge deska

mokka

dąb japoński

biały

orzech japoński

beton ołówkowy

beton srebrny

beton naturalny

www.krcenter.pl

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic znajdą Państwo na str. 20-27. Oferta usług dodatkowych i akcesoriów za dopłatą przedstawiona jest na str. 28.
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Nowoczesne

Okleiny

orzech japoński

heban

cedr

dąb złoty

orzech

kasztan

dąb rustico

wenge deska

dąb bielony

dąb szary

grafit

mokka

dąb dark

akacja

olcha

sonoma

dąb japoński

dąb attic

biały

beton naturalny

beton srebrny

beton ołówkowy

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Bastion N-02

Cennik
Drzwi Bastion N-02*:

Cena netto

Cena brutto

Gładkie drzwi to doskonała propozycja zarówno dla

z ościeżnicą drewnianą

1 200,00 zł

1 476,00 zł

tradycyjnych, jak i nowoczesnych mieszkań. W oby-

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 800,00 zł

2 214,00 zł

dwu przypadkach nie obciążą wnętrza swoim desi-

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 500,00 zł

1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 150,00 zł

1 414,50 zł

gnem, lecz delikatnie podkreślą jego charakter. Do
Państwa dyspozycji jest bogata oferta kolorystyczna
oklein, których wspólną cechą jest wysoka jakość!
6 — Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Dobre otwarcie na świat

Bastion N-02
www.krcenter.pl
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Nowoczesne

Bastion
N-53

W drzwiach z serii N nowoczesny efekt osiągnięto tłocze-

Stylistyka drzwi nowoczesnych została

niami. Proste i skośne linie świetnie współgrają z okleinami

opracowana w oparciu o bieżące trendy

z naszej 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 noCena netto

Cena brutto

woczesnych wnętrzach. Technologie ich

z ościeżnicą drewnianą

1 200,00 zł

1 476,00 zł

wytwarzania gwarantują, że zachowają

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 800,00 zł

2 214,00 zł

dobry wygląd przez lata.

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 500,00 zł

1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 150,00 zł

1 414,50 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic znajdą Państwo
na str. 20-27. Z kolei informacje o usługach dodatkowych
i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na str. 28.
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140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

kolory oklein

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

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

przy zakupie drzwi Bastion już za:
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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 wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Tradycyjne

Bastion
T-11

Bastion
T-17

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

Cennik
Drzwi Bastion z serii T:

Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 800,00 zł

2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 500,00 zł

1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 150,00 zł

1 414,50 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic
znajdą Państwo na stronach 20-27.
Z kolei informacje o usługach dodatkowych i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na stronie 28.
Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi standardowo będą
otwierane do środka.

Bastion
T-56

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

10 — Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

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 25.
Drzwi z ościeżnicą drewnianą
mogą zostać zamówione w rozmiarze „80NW” (nowość).

Bastion T-21

Bastion T-13

Bastion T-14

Bastion T-15

Bastion T-18

www.krcenter.pl
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Alu

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*:

Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 850,00 zł

2 275,50 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 550,00 zł

1 906,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic
znajdą Państwo na stronach 20-27.
Z kolei informacje o usługach dodatkowych i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na stronie 28.
Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi standardowo będą
otwierane do środka.

Bastion
A-66

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.
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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 wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Alu Radius

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

Cennik
Drzwi Bastion z serii R*:

Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 300,00 zł

1 599,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 900,00 zł

2 337,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 600,00 zł

1 968,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 350,00 zł

1 660,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Bastion R-61

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

Bastion R-59
14 — Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Bastion R-62

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.

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic
znajdą Państwo na stronach 20-27.
Z kolei informacje o usługach dodatkowych i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na stronie 28.

Bastion
R-60

Cennik
Drzwi Bastion z serii R-60*:

Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 400,00 zł

1 722,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

2 000,00 zł

2 460,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 700,00 zł

2 091,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 400,00 zł

1 722,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 450,00 zł

1 783,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

* Cena obejmuje: skrzydło R-60, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.

www.krcenter.pl
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Kreatywne

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*:

Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 800,00 zł

2 214,00 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 500,00 zł

1 845,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 200,00 zł

1 476,00 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 150,00 zł

1 414,50 zł

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

Szczegółowe informacje dot. ościeżnic
znajdą Państwo na stronach 20-27.
Z kolei informacje o usługach dodatkowych i akcesoriach za dopłatą przedstawione są na stronie 28.
Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi standardowo będą
otwierane do środka.

Bastion
K-36

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.
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Dobre otwarcie na świat

Dostępne okleiny
heban

cedr

dąb złoty

akacja

olcha

sonoma

orzech

dąb rustico

dąb bielony

dąb szary

dąb dark

dąb attic

kasztan

grafit

wenge deska

mokka

dąb japoński

biały

orzech japoński

beton ołówkowy

beton srebrny

beton naturalny

wyjątkowy design

Konfigurator drzwi Bastion
Dzięki kreatorowi online można zobaczyć, jak drzwi Bastion
wyglądają w wybranej konfiguracji. Zapraszamy na:
www.kreator.krcenter.pl

Bastion
K-35

www.krcenter.pl

Bastion K-49
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Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań Bastion

Seria Klasyczne

Bastion
S-91
Z dodatkową strukturą
drewna pod okleiną.

Cennik
Drzwi Bastion z serii S*:

Drzwi Bastion z serii S wyróżniają się głęboko tłoczonymi
Cena netto

Cena brutto

z ościeżnicą drewnianą

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą drewn., regulowaną

1 850,00 zł

2 275,50 zł

z ościeżnicą drewn., opaskową

1 550,00 zł

1 906,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

z ościeżnicą stalową pełną, kątową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

z ościeżnicą stalową połówkową

1 200,00 zł

1 476,00 zł

wzorami o ponadczasowej, eleganckiej stylistyce. Świetnie
wpiszą się w klasyczne wnętrza.
Warto zwrócić uwagę, że model S-91 posiada dodatkową
strukturę drewna pod okleiną. Dzięki temu drzwi wyglądają tak, jak dawniej. Polecamy je wraz z kompletem okuć
w promocyjnej cenie.

Komplet okuć
Klamka i rozeta KR CENTER + wkładki Gerda w syst. jedn. klucza:
przy zakupie drzwi Bastion już za:

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

* Cena obejmuje: skrzydło, ościeżnicę oraz próg. Polecamy zakup kompletu okuć.
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Drzwi Bastion z serii Klasyczne dostępne są tylko w szer. „80” (nie są
dostępne w rozmiarach „80NW’ oraz „90’”). Nie jest możliwe zainstalowanie w nich zamka listwowego.
Informacje dot. ościeżnic: strony 20-27. Opcje za dopłatą: strona 28.

Informacje techniczne dot. drzwi Bastion

Konstrukcja

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi
wewn. wejściowe stanowiące zamknięcia otworów
budowlanych w ścianach wewn. między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie
wynikającym z właściwości użytkowych. Drzwi mogą
być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji
odpowiadających 3 klasie wg PN-EN 1192:2001.

A

Elementy konstrukcji

B

B

A rama z drewna klejonego
B aluminiowy profil wzmacniający

C

8

C płyta dźwiękochłonna
D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV
F wybrana ościeżnica

1
3

6

Wyposażenie

F

1 zamek górny (trójbolcowy)
2 zamek dolny (trójbolcowy)
3 rozeta KR CENTER*
D

4 klamka KR CENTER*
8

5 uszczelka (skrzydle, progu i ościeżnicy)
6 wizjer szerokokątny

2

7 próg
8 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi
4

* Klamka i rozeta dostępne są w cenie promocyjnej za dopłatą. Zawiera on także komplet
wkładek Gerda w systemie jednego klucza.

Zawartość zestawu
5

skrzydło
wybrana ościeżnica
próg
wizjer szerokokątny

E

Komplet okuć (ZA DOPŁATĄ)
klamka KR CENTER
rozeta KR CENTER

8

komplet wkładek Gerda w systemie
jednego klucza

Przy zakupie wraz z drzwiami Bastion:
netto: 140,- zł / brutto: 172,20 zł

7
www.krcenter.pl

zaoszczędzisz 60 zł netto
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Informacje techniczne dot. drzwi Bastion

Drzwi z ościeżnicą drewnianą pełną
Ościeżnica pełna, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja
umożliwia montaż do murów każdej grubości od 10 cm.
Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co
skrzydło. Mogą być stosowane także dla drzwi w rozmiarze „80NW” (nowość).

A

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

H
A rama z drewna klejonego
B aluminiowy profil wzmacniający

B

C płyta dźwiękochłonna
D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV

F

I

F ościeżnica

E

C

G próg aluminiowy z wkładką drewnianą
H uszczelka
I otwór na bolec antywyważeniowy
D
H

G

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion
na ościeżnicy drewnianej pełnej
Szer.

Szerokość

Wymiar zewn.

Wymiar zewn.

Światło

Światło

Zalecana

Zalecana

skrzydła [mm]

ościeżnicy:

ościeżnicy:

przejścia:

przejścia:

szer. otworu

wys. otworu

szerokość [mm] wysokość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] montaż. [mm]

drzwi
„80”

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

montaż. [mm]

850

901

2080

801

2003

931

2110

„80NW” 800

851

2050

751

1973

881

2080

„90”

1001

2080

901

2003

1031

2110

950

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 mm.
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Dobre otwarcie na świat

Przekrój pionowy

100

500

mur

50

30

20

luz montażowy

pianka montażowa

pianka montażowa

C

46

E

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

wizjer

posadzka

10

14

8

26

20

wylewka

60

Przekrój poziomy
B

15

mur
pianka
montażowa
wzmacniający
profil aluminiowy

15

D

50
30

46

luz montażowy

A

Znaczenie symboli
A Szerokość skrzydła
B Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość
C Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość
D Światło przejścia: szerokość
E Światło przejścia: wysokość
Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi będą standardowo
otwierane do środka.
www.krcenter.pl

Bez względu na wybraną ościeżnicę, zarówno w niej,
jak i w skrzydle instalowana jest uszczelka, która
skutecznie chroni przed kurzem i wilgocią.
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Informacje techniczne dot. drzwi Bastion

Drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną
Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane
w ścianach o grubości od 10 do 30 cm (regulacja panelu ościeżnicy możliwa jest co 1 cm).

Każda ościeżnica drewniana

Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co

może być zastosowana dla drzwi

skrzydło. Mogą być stosowane także dla drzwi w rozmiarze „80NW” (nowość).

A rama z drewna klejonego

w rozmiarze „80NW”.

A

B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna
D płyta MDF o grubości 6 mm

H

E okleina PCV

B

F ościeżnica

F

G próg aluminiowy z wkładką drewnianą
H uszczelka

I

I otwór na bolec antywyważeniowy

E

C

D
H
Wymiar progu zmienia się wraz
z zakresem regulacji ościeżnicy.

G

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion
na ościeżnicy drewnianej regulowanej
Szerokość Wym.
Szer.
drzwi

„80”

Wym.

Światło

Światło

Wym.

Wym.

Wymiar

przejścia:

zewn. ośc. zewn. ośc. ustalany

Zalecana

Zalecana

skrzydła

zewn. ośc.: zewn. ośc.: przejścia:

szer. otwo- wys. otwo-

[mm]

szerokość

wysokość

szerokość wysokość wraz z opa- wraz z opa- z Klientem ru montaż. ru montaż.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

ską: szer.

ską: wys.

[mm]

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Wymiar G

Wymiar H

[mm]

[mm]

850

865

2061

801

2003

973

2115

100-300

895

2091

„80NW” 800

815

2031

751

1973

923

2085

100-300

845

2061

„90”

965

2061

901

2003

1073

2115

100-300

995

2091

950

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 mm.
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26

H

pianka montażowa

pianka montażowa

46

E

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

G

wizjer

C

zakres regulacji
co 10 mm

mur

luz montażowy

500

20

Przekrój pionowy

posadzka

10

14

8

26

20

wylewka

Przekrój poziomy
B

15

luz montażowy
26

D

zakres regulacji
co 10 mm

26

H

46

mur
pianka
montażowa

15

wzmacniający
profil aluminiowy

A
F

Znaczenie symboli
A Szerokość skrzydła

Jeśli w zamówieniu nie wskażą

B Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość

Państwo inaczej, drzwi będą stan-

C Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość

dardowo otwierane do środka.

D Światło przejścia: szerokość
E Światło przejścia: wysokość
F Wymiar zewn. ościeżnicy wraz
z opaską: szerokość
G Wymiar zewn. ościeżnicy wraz
z opaską: wysokość
H Wymiar ustalony z Klientem
www.krcenter.pl

Ościeżnica regulowana może być zainstalowana w ścianach o grubości od 10 cm.
Podane w katalogu ceny drzwi Bastion na ościeżnicach regulowanych dot. zakresów w przedziale od 10 do 30 cm. Możliwe jest jednak wykonanie ościeżnic również dla grubszych murów. O cenę takich ościeżnic prosimy pytać sprzedawców.
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Informacje techniczne dot. drzwi Bastion

Drzwi z ościeżnicą drewnianą opaskową
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.

Każda ościeżnica drewniana

Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się nietypowymi

może być zastosowana dla drzwi

wymiarami – przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.

w rozmiarze „80NW” (nowość).

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi będą standardowo otwierane do środka.

A
A rama z drewna klejonego
B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna

H

B

D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV

F

F ościeżnica
G próg aluminiowy z wkładką drewnianą

I

E

C

H uszczelka
I otwór na bolec antywyważeniowy
D
H
G

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion
na ościeżnicy drewnianej opaskowej
Szer.
drzwi

„80”

Szerokość

Wym. zewn. Wym. zewn. Światło

Światło

Wym. zewn. Wym. zewn. Zalecana

Zalecana

skrzydła

ościeżnicy:

ościeżnicy:

przejścia:

przejścia:

oścież. wraz oścież. wraz szer. otworu wys. otworu

[mm]

szerokość

wysokość

szerokość

wysokość

z opaską:

z opaską:

montażow.

montażow.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szerokość

wysokość

[mm]

[mm]

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Wymiar G

850

865

2061

801

2003

973

2115

895

2091

„80NW” 800

815

2031

751

1973

923

2085

845

2061

„90”

965

2061

901

2003

1073

2115

995

2091

950

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 mm.
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Przekrój pionowy

110

mur

luz montażowy

500

20

26

pianka montażowa

C

46

E

G

wizjer

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

pianka montażowa

posadzka

102

10

14

8

26

20

wylewka

Przekrój poziomy
luz montażowy

B

15

15

D

46

26

pianka
montażowa

110

mur

wzmacniający
profil aluminiowy

F

A Szerokość skrzydła

Drzwi Bastion z zamkiem listwowym
i dodatkowym zamkiem górnym

B Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość

Jeśli wybiorą Państwo ościeżnicę drewnianą (pełną, opa-

C Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość

skową lub regulowaną), będą mogli Państwo wybrać także

D Światło przejścia: szerokość

zamek listwowy z zamkiem dodatkowym (za dopłatą, zamiast

E Światło przejścia: wysokość

tradycyjnego). To wygodne i bezpieczne rozwiązanie.

F Wymiar zewn. ościeżnicy wraz

Prosimy zwrócić uwagę, że zamek listwowy ma rozstaw 92 mm. Polecamy dla niego klamkę oraz klamkę-pochwyt z serii Haga.

z opaską: szerokość
G Wymiar zewn. ościeżnicy wraz
z opaską: wysokość
www.krcenter.pl

netto

brutto

300,- zł

369,00 zł

92 mm

Znaczenie symboli

A
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Informacje techniczne dot. drzwi Bastion

Drzwi z ościeżnicami stalowymi
Ościeżnice stalowe polecamy w trzech wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze
RAL 8017 (brązowym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy. Nie są dostępne w wymiarze „80NW”.

H

A

A rama z drewna klejonego
B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna

F

B

D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV
F ościeżnica (kolor brązowy)

I

E

C

G próg aluminiowy
H uszczelka
I otwór na bolec antywyważeniowy

D
H

Ościeżnice stalowe pokryte są
kolorem brązowym (RAL 8017) bez
względu na wybrany kolor okleiny
skrzydła.

G

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion
na ościeżnicach stalowych
Ościeżnica stalowa pełna
Szer.

Szerokość

Wymiar zewn.

Wymiar zewn.

Światło

Światło

Zalecana

Zalecana

skrzydła [mm]

ościeżnicy:

ościeżnicy:

przejścia:

przejścia:

szer. otworu

wys. otworu

szerokość [mm] wysokość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm] montaż. [mm]

drzwi

montaż. [mm]

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

„80”

842

896

2067

800

2000

920

2080

„90”

942

996

2067

900

2000

1020

2080

2067

800

2000

860

2050

Ościeżnica stalowa kątowa
„80”

842

896

Ościeżnica stalowa połówkowa
„80”

842

896

2067

800

2000

860

2050

„90”

942

996

2067

900

2000

960

2050

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 mm.
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Ościeżnica stalowa pełna

Ościeżnica stalowa kątowa

100

46
E

10

18

10

18

6

posadzka

90

90

12

luz montażowy

12
D

16

16
14
D

mur

wzmacniający
profil aluminiowy

A

pianka
montażowa

100

100

46

mur

pianka
montażowa

46

luz montażowy

luz montażowy

14

500

wizjer

E

46

pianka montażowa

6

posadzka

2030 / 80 / 90

C

wizjer

2030 / 80

pianka montażowa

mur

C

mur

luz montażowy

500

17

13

100

wzmacniający
profil aluminiowy

A

B

Znaczenie symboli

B

Ościeżnica stalowa połówkowa

A Szerokość skrzydła

58

B Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość
17

C Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość

pianka montażowa

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,

posadzka

E

46

10

Komplet okuć

58

luz montażowy

jednego klucza w promocyjnej cenie:

mur

Kolor: nikiel/satyna
Rozstaw: 72 mm

140,- zł netto / brutto: 172,20 zł

pianka
montażowa
wzmacniający
profil aluminiowy

16

14

16
D

58

i rozetę KR CENTER + wkładki Gerda w syst.

46

Wraz z drzwiami Bastion można kupić klamkę

www.krcenter.pl

18

6

drzwi będą standardowo otwierane do środka.

2030 / 80 / 90

C

wizjer

luz montażowy

mur

E Światło przejścia: wysokość

14

500

D Światło przejścia: szerokość

A
B
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Polecane dla drzwi Bastion

Klamki, akcesoria i usługi
Okucia KR CENTER

1

2

Produkt z serii KR CENTER

Kolor: nikiel/satyna

Usługi za dopłatą

Rozstaw: 72 mm

Usługa dodatkowa

W ofercie posiadamy także klamki
firmy AXA – oferta
na stronie 54.

Cena netto Cena brutto

Klamka z długim szyldem (1)

70,00 zł

86,10 zł

Rozeta prostokątna (2)

30,00 zł

36,90 zł

Osłonki na zawiasy
netto

30,- zł

Kolor: nikiel/satyna

brutto
36,90 zł

Opaski wykańczające
netto

50,- zł

brutto
61,50 zł

Komplet okuć

Wymiary:
12x60x2200 mm.
Cena za komplet.

Kolor: nikiel/satyna
Rozstaw: 72 mm

netto

brutto

140,- zł

172,20 zł

Komplet okuć w promocyjnej cenie zawiera: klamkę i rozetę
KR CENTER oraz wkładki Gerda pracujące w systemie jednego
klucza. Jest dostępny przy zakupie wraz z drzwiami Bastion.
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Cena netto

Cena brutto

Skrócenie drzwi (przy zakupie z ościeżnicami stalowymi, skróceniu podlega
jedynie skrzydło)

100,00 zł

123,00 zł

Wykonanie drzwi w dwóch kolorach (dla
drzwi z ościeżnicą drewnianą opaskową
lub drewnianą regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Instalacja zamka listwowego z zamkiem
dodatkowym (zamiast zamka tradycyjnego, tylko dla ościeżnic drewnianych,
rozstaw: 92 mm)

300,00 zł

369,00 zł

Akcesoria za dopłatą
Usługa dodatkowa

Cena netto

Cena brutto

Komplet okuć: klamka, rozeta, wkładki
Gerda w syst. jedn. klucza

140,00 zł

172,20 zł

Klamka KR CENTER (1) / kolor: nikiel satyna

70,00 zł

86,10 zł

Rozeta KR CENTER (2) / kolor: nikiel satyna

30,00 zł

36,90 zł

Komplet osłonek na zawiasy,
6 szt. / kolor: nikiel satyna

30,00 zł

36,90 zł

Wkładka WILKA w syst. jednego klucza –
rozm. 26/45, klasa „B” / kolor: nikiel

150,00 zł

184,50 zł

Wkładka Gerda w syst. jednego klucza –
rozm. 28/45 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego

200,00 zł

246,00 zł

Zasilacz 12 V do zamka listwowego

90,00 zł

110,70 zł

Opaski wykańczające (komplet) –
wym. 12x60x2200 mm

50,00 zł

61,50 zł

Wkładki Gerda
w syst. jedn. klucza

Wkładki WILKA
w syst. jedn. klucza

netto

brutto

netto

brutto

100,- zł

123,00 zł

150,- zł

184,50 zł

Kolor: nikiel

Kolor: nikiel
Klasa „B”

Dobre otwarcie na świat

Drzwi
stalowo-drewniane
Z połączenia zalet drewna i wytrzymałości stali
powstają drzwi zdolne zadowolić nawet najbardziej
wymagających Klientów. Lekkie, sztywne i przyjazne
dla ciepła stają się propozycją idealną. Satysfakcję
z ich zakupu odkryło już duże grono Klientów.
Daj się zaprosić do świata innowacyjnych drzwi stalo-

To wszystko czeka w katalogu dostępnym na stronie

wo-drewnianych Disting. Kilka grup luksusowych modeli

www.disting.pl oraz w najlepszych punktach sprzedaży,

o różnej stylistyce, mnogość dedykowanych akcesoriów,

których listę również znajdą Państwo na witrynie

rozbudowana oferta usług dodatkowych.

internetowej marki Disting. Zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
drzwi stalowo-drewnianych Disting na stronie:

www.disting.pl
www.krcenter.pl
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Drzwi zewnętrzne, stalowe
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Dobre otwarcie na świat

Drzwi stalowe wyróżniają się lekkością i cichą pracą, a przy tym
są wytrzymałe. Nasza oferta w ich zakresie jest tak różnorodna,
że zarówno tradycjonaliści, jak i wielbiciele nowoczesności
znajdą model dla siebie. Produkując drzwi stalowe robimy
wszystko, aby ich wybór przekładał się na satysfakcję przez
lata: komfortowe użytkowanie i niższe rachunki za ogrzewanie.

Imponująca oferta,
wiele możliwości

Konstrukcja
na lata pracy

Drzwi wejściowe są jednym z elementów, które tworzą

Zadbaliśmy, aby drzwi okazały się inwestycją najlepszą

niepowtarzalny charakter domu. Właśnie dlatego oferta

z możliwych. Za trwałość tych modeli odpowiada blacha

drzwi stalowych KR CENTER jest tak rozbudowana. Znaj-

ocynkowana ogniowo, za skuteczną izolację termiczną – spe-

dą tu Państwo jedno- i dwuskrzydłowe modele, mnogość

cjalne wypełnienie skryte w ich wnętrzu. Sprawdzona w wie-

wzorów, ozdoby w postaci tłoczeń, prostych i fantazyjnych

loletniej pracy drewnopodobna okleina PCV gwarantuje,

szyb, a także listewek ze stali nierdzewnej. Zadbaliśmy także

że wygląd drzwi będzie niezmiennie dobry przez długi czas.

o szeroki wybór oklein: od jasnych po najciemniejsze, a tak-

Nie zapomnieliśmy także o zapewnieniu odpowiedniego po-

że wiele sprawdzonych dodatków i akcesoriów. Wszystko to

ziomu bezpieczeństwa – dbają o nie m.in. drewniane klocki

sprawia, że otrzymują Państwo duże możliwości w zakresie

wzmacniające umieszczone w miejscu zamków i klamki.

konfigurowania drzwi zgodnych z Państwa potrzebami.

Nasze drzwi stalowe zostały gruntownie przetestowane.

Usługi za dopłatą

Dostępne okleiny

Usługa

Cena netto

Skrzydło o szerokości „100” (płaskie – bez przetłoczeń,
w kolorze orzech lub złoty dąb) – dopłata do każdego modelu

Cena brutto

280,00 zł

344,40 zł

Skrócenie skrzydła ST 55 (od 3 do 10 cm, bez ościeżnicy)*

70,00 zł

86,10 zł

Wizjer szerokokątny

30,00 zł

36,90 zł

Zestaw okuć Standard: klamka i rozeta Haga, wkładki Gerda

230,00 zł

282,90 zł

Zestaw okuć Premium: klamka i rozeta Haga, wkładki WILKA

320,00 zł

393,60 zł

Wkładka WILKA w sys. jedn. klucza – ST 55, rozm. 30/50 / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Gerda w sys. jedn. klucza – ST 55, rozm. 30/50 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

Wkładka WILKA w sys. jedn. klucza – ST 68, rozm. 40/50 / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Gerda w sys. jedn. klucza – ST 68, rozm. 40/50 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

Elektrozaczep dla drzwi ST 55/68 jednoskrzydłowych

130,00 zł

159,90 zł

90,00 zł

110,70 zł

Zasilacz 12 V

orzech

dąb złoty

biały

antracyt

Dostępność oklein zależy od szerokości
i grubości skrzydła i została określona
wbiały
tabelach na kolejnych stronach.

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi
o szerokości „80” lub „90”. Nie skracamy drzwi
o szerokości „100”.

W ofercie posiadamy także inne elementy wyposażenia dodatkowego: klamki, pochwyty i akcesoria. Szczegóły na stronach 54-55.

Rodzaje
szyb
Dostępność zależy
od wybranego
modelu.

www.krcenter.pl

lustro

satyna

satyna paski

satyna z bewelem

witraż (łezki)
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Konstrukcja drzwi jednoskrzydłowych ST 55 o grub. skrzydła 55 mm

Obraliśmy jasny cel – zapewnić
dobrą jakość przy atrakcyjnej cenie

A

6

D

Dostępne okleiny

1
3

orzech

B

6

D

dąb złoty

2
4

antracyt

8
biały

C

6
W wariancie standardowym (jeśli nie
wskażą Państwo inaczej) drzwi stalowe
wyposażone będą w szybę lustro. Zapewnia
ona bardzo dużą refleksyjność otoczenia
i utrudnia zobaczenie wnętrza domu.

Elementy konstrukcji

7

Wyposażenie

A wypełnienie termoizolacyjne

1 zamek górny (trójbolcowy)

B blacha ocynkowana ogniowo

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C okleina PCV

3 rozeta Haga*

D drewniane klocki wzmacniające

4 klamka Haga*

E otwory na bolce antywyważeniowe

5 uszczelka (w ościeżnicy i skrzydle)

* Klamka i rozeta Haga dostępne są w polecanym komplecie okuć
za dopłatą. Zestaw ten zawiera także komplet wkładek pracujących
w systemie jednego klucza: Gerda (w zestawie Standard) oraz WILKA
(klasa „B”, w zestawie Premium). Polecamy!
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Dostępność oklein zależy od
szerokości skrzydła. Została określona
w tabelach na kolejnych stronach.

6 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi
7 próg ze stali nierdzewnej z uszczelką
8 ościeżnica stalowa w kolorze drzwi

Dobre otwarcie na świat

5
5

W wariancie standardowym
drzwi otwierane są na zewnątrz
i wyposażone są w szybę lustro.

Uszczelka zainstalowana w ościeżnicy
skutecznie chroni przed przedostawaniem chłodu oraz kurzu.

W drzwiach może zostać zainstaE

lowana inna szyba – rodzaje szyb
A

Parametry

określone są przy poszczególnych

8

modelach. Zapraszamy do wyboru koloru z dostępnej palety.

Wodoszczelność
B

Drzwi otwierane na zewnątrz:

klasa 2B

C

Przepuszczalność powietrza

klasa 3
Współczynnik przenikania ciepła
Drzwi pełne:

Drzwi oszklone:

1,7 W/m K
2

1,8 W/m2K

7

Wymiary drzwi ST 55
Rozm. skrzydła

Wymiary skrzydła
– szerokość x wysokość

Wymiar zewn. ościeżnicy
– szerokość x wysokość

Światło przejścia
– szerokość x wysokość

Zalecany wymiar otworu
montażowego – szer. x wys.

„80”

845 x 2030 mm

895 x 2060 mm

795 x 2010 mm

„90”

950 x 2040 mm

1000 x 2070 mm

900 x 2020 mm

990 x 2065 mm

„100”

1050 x 2040 mm

1110 x 2070 mm

1000 x 2020 mm

1100 x 2065 mm

Elementy zestawu

Komplet okuć STANDARD

885 x 2055 mm

Komplet okuć PREMIUM

skrzydło

klamka Haga

klamka Haga

ościeżnica stalowa

rozeta Haga

rozeta Haga

próg ze stali nierdzewnej z uszczelką

komplet wkładek Gerda w systemie jednego klucza

komplet wkładek WILKA w systemie jednego klucza, klasa „B”

Wariant standardowy

netto: 230,- zł / brutto: 282,90 zł

netto: 320,- zł / brutto: 393,60 zł

Jeśli w zamówieniu nie zostanie wskazane inaczej, drzwi otwierane będą
na zewnątrz. Zainstalowana zostanie
w nich szyba lustro.
www.krcenter.pl

Promocyjne zestawy okuć dostępne są za dopłatą. Podane wyżej ceny obowiązują przy zakupie wraz z drzwiami
ST 55 lub ST 68.
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Konstrukcja drzwi jednoskrzydłowych ST 68 o grub. skrzydła 68 mm

Postawiliśmy na wysoką termoizolacyjność
oraz wzmocnioną konstrukcję
A
Skrzydeł o grubości 68 mm
z uwagi na okalający je
ramiak A nie skracamy –
stabilizuje on skrzydło.

6
1

B

Dostępne okleiny

3

W wariancie standardo-

orzech

wym drzwi otwierane są na
zewnątrz i wyposażone są
w szybę lustro.

C
2

6
dąb złoty

4

Na Państwa życzenie kieru-

antracyt

nek otwierania może zostać
jednak zmieniony. Podobnie
w drzwiach może zostać za-

biały

8

instalowana inna szyba – rodzaje szyb określone są przy

D

Dostępność oklein zależy od
szerokości skrzydła. Została określona
w tabelach na kolejnych stronach.

poszczególnych modelach.
Drzwi dostępne są w szerokości „80”
oraz „90”. Otwór montażowy powinien
mieć wymiary odpowiednio 87x204 cm
oraz 99x206 cm, a drzwi należy osadzać
na gotowej posadzce. Rozstaw zamka
wynosi 72 mm.

Elementy konstrukcji

6

7

Wyposażenie

A ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie

1 zamek górny (trójbolcowy)

B wypełnienie termoizolacyjne

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C blacha ocynkowana ogniowo

3 rozeta Haga*

D okleina PCV

4 klamka Haga*

E otwory na bolce antywyważeniowe

5 uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy

* Klamka i rozeta Haga dostępne są w polecanym komplecie okuć
za dopłatą. Zestaw ten zawiera także komplet wkładek pracujących
w systemie jednego klucza: Gerda (w zestawie Standard) oraz
WILKA (klasa „B”, w zestawie Premium). Polecamy!
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Drzwi stalowych o grubości
68 mm nie skracamy ze względu na drewnianą ramę oraz
przylgę z uszczelką na dolnej
krawędzi.

6 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach (3D) oraz bolce antywyważ.
7 próg ze stali nierdzewnej
8 ościeżnica stalowa pokryta okleiną w kolorze drzwi

Dobre otwarcie na świat

5
5
5
E
Uszczelka zainstalowana jest zarówno
w skrzydle, jak i w ościeżnicy.

8
B
D

Parametry

C

Wodoszczelność
Drzwi otwierane na zewnątrz:

klasa 1B
Przepuszczalność powietrza

A

7

klasa 2
Współczynnik przenikania ciepła
Drzwi pełne:

1,4 W/m K
2

Wnętrze drzwi wypełnione zostało materiałem ter-

Drzwi oszklone:

moizolacyjnym. Dzięki niemu drzwi chronią ciepło,

1,5 W/m K

a przy tym tłumią hałas dobiegający z zewnątrz.

2

Wymiary drzwi ST 68
Rozm. skrzydła

Wymiary skrzydła
– szerokość x wysokość

Wymiar zewn. ościeżnicy
– szerokość x wysokość

Światło przejścia
– szerokość x wysokość

Zalecany wymiar otworu
montażowego – szer. x wys.

„80”

825 x 2015 mm

880 x 2045 mm

780 x 1980 mm

870 x 2040 mm

„90”

950 x 2035 mm

1000 x 2065 mm

900 x 2000 mm

990 x 2060 mm

Elementy zestawu

Komplet okuć STANDARD

Komplet okuć PREMIUM

skrzydło

klamka Haga

klamka Haga

ościeżnica stalowa

rozeta Haga

rozeta Haga

próg ze stali nierdzewnej

komplet wkładek Gerda w systemie jednego klucza

komplet wkładek WILKA w systemie jednego klucza, klasa „B”

Wariant standardowy

netto: 230,- zł / brutto: 282,90 zł

netto: 320,- zł / brutto: 393,60 zł

Jeśli w zamówieniu nie zostanie wskazane inaczej, drzwi otwierane będą
na zewnątrz. Zainstalowana zostanie
w nich szyba lustro.
www.krcenter.pl

Promocyjne zestawy okuć dostępne są za dopłatą. Podane wyżej ceny obowiązują przy zakupie wraz z drzwiami
ST 55 lub ST 68.
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Drzwi zewnętrzne ST 55 i ST 68 jednoskrzydłowe

Orbital

Orbital 02
szyby: lustro, satyna paski

grubość

netto

brutto

55 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

2 398,50 zł

68 mm

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm

Najważniejsze fakty
68 mm

„80” „90” „100”* „80” „90”

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

biały

○

●

○

○

●

55 lub 68 mm

płyta styropian.

„80”, „90”, „100”*

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

2040 mm

Grupa Orbital przyciąga wzrok stylowymi ramkami ze stali nierdzewnej oraz
szybami w różnych kształtach. Świetnie
komponują się nimi akcesoria z naszej
oferty: pochwyty czy modne klamki.

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
Jeśli nie wybiorą Państwo inaczej, drzwi stalowe wyposażone będą w szybę lustro. Będą otwierane na
zewnątrz.
* Drzwi o szerokości „100” oferowane są za dopłatą,
której wysokość określona jest w tabeli dopłat.

Orbital 16
szyby: lustro, satyna paski

Zestawy okuć
STANDARD

PREMIUM

grubość

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

55 mm

2 398,50 zł

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

68 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.
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2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dobre otwarcie na świat

Orbital 11

Orbital 11b

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 500,- zł
1 700,- zł

1 845,00 zł

55 mm

1 845,00 zł

2 091,00 zł

68 mm

1 500,- zł
1 700,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Orbital 04

Orbital 07

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 850,- zł
2 050,- zł

2 275,50 zł

55 mm

2 398,50 zł

2 521,50 zł

68 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Orbital 05

Orbital 06

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

2 398,50 zł

55 mm

2 398,50 zł

2 644,50 zł

68 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl

2 091,00 zł

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Drzwi zewnętrzne ST 55 i ST 68 jednoskrzydłowe

Orbital 12

Orbital 12b

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 700,- zł
1 900,- zł

2 091,00 zł

55 mm

2 091,00 zł

2 337,00 zł

68 mm

1 700,- zł
1 900,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

2 337,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Orbital 08

Orbital 08b

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 850,- zł
2 050,- zł

2 275,50 zł

55 mm

2 275,50 zł

2 521,50 zł

68 mm

1 850,- zł
2 050,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

2 521,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm

68 mm

„80” „90” „100”* „80” „90”

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

biały

○

●

○

○

●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
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Podane ceny dotyczą
skrzydła, ościeżnicy
oraz progu.
Jeśli nie wybiorą Państwo inaczej, drzwi
stalowe wyposażone
będą w szybę lustro
(nie dotyczy drzwi
Orbital 15 oraz drzwi
Gravity). Będą otwierane na zewnątrz.
* Drzwi o szerokości
„100” oferowane są
za dopłatą. Szczegóły
na stronie 31.

Orbital 15
brak szyby

grubość

netto

brutto

55 mm

950,- zł
1 150,- zł

1 168,50 zł

68 mm

1 414,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dobre otwarcie na świat

Drzwi zewnętrzne ST 55 i ST 68 jednoskrzydłowe

Gravity

Gravity 01
grubość

netto

brutto

55 mm

1 150,- zł
1 350,- zł

1 414,50 zł

68 mm

1 660,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm

Skrzydła Gravity posiadają listewki ze stali
Dostępność oklein określają symbole:
● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.

68 mm

„80” „90” „100”* „80” „90”

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

biały

○

●

○

○

●

Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu. Dotyczą drzwi z ozdobami z jednej strony (od zewnętrznej
strony domu). Za dopłatą w wysokości
100,- zł netto (123,- zł z VAT) listewki
mogą zostać zainstalowane również od
wewnątrz.
Jeśli nie wybiorą Państwo inaczej, drzwi
będą otwierane na zewnątrz.
* Drzwi o szerokości „100” oferowane
są za dopłatą. Szczegóły na stronie 31.

Gravity 02

Zestawy okuć
STANDARD

PREMIUM

netto

brutto

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

Gravity 03

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 150,- zł
1 350,- zł

1 414,50 zł

55 mm

1 414,50 zł

1 660,50 zł

68 mm

1 150,- zł
1 350,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl

nierdzewnej naklejone na powierzchnię.

1 660,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Drzwi zewnętrzne ST 55 i ST 68 jednoskrzydłowe

Inox

Inox 08
szyby: lustro, satyna paski

grubość

netto

brutto

55 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

2 398,50 zł

68 mm

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm

68 mm

„80”1 „90” „100”12 „80”1 „90”

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

Inox 05
szyby: lustro, satyna paski

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.

Drzwi o szerokości „80” oraz „100” nie posiadają
przetłoczeń.
2
Drzwi o szerokości „100” oferowane są za dopłatą.
Szczegóły na stronie 31.
1

Zestawy okuć

grubość

netto

brutto

55 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

2 398,50 zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Najważniejsze fakty

STANDARD

PREMIUM

55 lub 68 mm

płyta styropian.

netto

brutto

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

„80”, „90”, „100”3

393,60 zł

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

40 — Drzwi zewnętrzne, stalowe

2 644,50 zł

2040 mm

Drzwi o szer. „80” i „100” nie posiadają
przetłoczeń. Przetłoczenia występują
w drzwiach w rozm. „90”.
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy
oraz progu.

Dobre otwarcie na świat

Inox 04

Inox 03

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 750,- zł
1 950,- zł

2 152,50 zł

55 mm

2 152,50 zł

2 398,50 zł

68 mm

1 750,- zł
1 950,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

2 398,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Inox 06

Inox 07

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 750,- zł
1 950,- zł

2 152,50 zł

55 mm

2 398,50 zł

2 398,50 zł

68 mm

1 950,- zł
2 150,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Promocyjne zestawy okuć
Wraz z drzwiami stalowymi ST 55 i ST 68 można kupić
jeden z dwóch zestawów okuć w promocyjnych cenach:
standard oraz premium. W obu znajdą Państwo klamkę
i rozetę Haga firmy AXA. W zestawie standard znajdują się wkładki w systemie jednego klucza firmy Gerda,

Inox 02

natomiast w zestawie premium: wkładki WILKA, także

szyby: lustro, satyna

pracujące w systemie jednego klucza.

Zestaw STANDARD

Zestaw PREMIUM

netto: 230,- zł / brutto: 282,90 zł

netto: 320,- zł / brutto: 393,60 zł

www.krcenter.pl

grubość

netto

brutto

55 mm

1 650,- zł
1 850,- zł

2 029,50 zł

68 mm

2 275,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Grand

Grand 34
szyby: lustro, satyna witraż

grubość

netto

brutto

55 mm

1 640,- zł
1 840,- zł

2 017,20 zł

68 mm

2 263,20 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm
„80”

1

Najważniejsze fakty
68 mm

„90” „100” „80”1 „90”
1
2

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
Jeśli nie wybiorą Państwo inaczej, drzwi stalowe wyposażone będą w szybę lustro. Będą otwierane na
zewnątrz.
1
Drzwi o szerokości „80” oraz „100” nie posiadają
przetłoczeń.
2
Drzwi o szerokości „100” oferowane są za dopłatą.
Szczegóły na stronie 31.

Zestawy okuć

55 lub 68 mm

płyta styropian.

„80”, „90”, „100”2

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

2040 mm

Nie lubią Państwo elementów inox?
Mamy inną propozycję. To drzwi
stalowe Grand, ozdobione szybami
o różnych kształtach, które urozmaicone są dla odmiany ramkami
w kolorze skrzydła. To szyby nadają
im ostatecznego charakteru: kla-

Grand 45

sycznego lub nowoczesnego.

szyby: lustro, satyna paski

STANDARD

PREMIUM

Drzwi dostępne są w dwóch gru-

netto

brutto

netto

brutto

bościach. Skrzydła o grub. 68 mm

grubość

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

zapewniają lepszą izolację termicz-

55 mm

2 091,00 zł

ną, co oznacza niższe rachunki.

68 mm

1 700,- zł
1 900,- zł

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

42 — Drzwi zewnętrzne, stalowe

2 337,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dobre otwarcie na świat

Grand 15

Grand 49

brak szyby

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

980,- zł
1 180,- zł

1 205,40 zł

55 mm

1 783,50 zł

1 451,40 zł

68 mm

1 450,- zł
1 650,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Grand 23b

Grand 23

szyby: lustro, satyna z bewelem

szyby: lustro, satyna z bewelem

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 400,- zł
1 600,- zł

1 722,00 zł

55 mm

1 722,00 zł

1 968,00 zł

68 mm

1 400,- zł
1 600,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

1 968,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Grand 32

Grand 22

szyba: lustro

szyby: lustro, satyna witraż

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 450,- zł
1 650,- zł

1 783,50 zł

55 mm

1 752,75 zł

2 029,50 zł

68 mm

1 425,- zł
1 625,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl

2 029,50 zł

1 998,75 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Grand 19

Grand 29

szyby: lustro, lustro witraż

szyby: lustro, lustro witraż

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 500,- zł
1 700,- zł

1 845,00 zł

55 mm

1 500,60 zł

2 091,00 zł

68 mm

1 220,- zł
1 420,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

1 746,60 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Zestawy okuć
STANDARD

PREMIUM

netto

brutto

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

Podane ceny dotyczą skrzydła,
ościeżnicy oraz progu. Jeśli
nie wybiorą Państwo inaczej,
drzwi stalowe wyposażone będą
w szybę lustro. Będą otwierane
na zewnątrz.

Dostępność oklein
Grub.
Szer.

Grand 16
szyby: lustro, diamenty,
witraż kolorowy
grubość

netto

brutto

55 mm

1 650,- zł
1 850,- zł

2 029,50 zł

68 mm

2 275,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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55 mm

68 mm

„80”1 „90” „100”12 „80”1 „90”

dąb złoty

●

●

●

●

●

orzech

●

●

●

●

●

antracyt

●

●

○

●

●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
Drzwi o szerokości „80” oraz „100” nie posiadają
przetłoczeń.
2
Drzwi o szerokości „100” oferowane są za dopłatą.
Szczegóły na stronie 31.
1

Dobre otwarcie na świat

Grand 20
szyba: diamenty

grubość

netto

brutto

55 mm

1 420,- zł

1 746,60 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Uwaga! Drzwi Grand 20
nie występują w kolorze antracyt (bez względu na rozmiar).
Dostępne są tylko w wersji
o grub. 55 mm.

Choć drzwi w wersji 68 mm są
droższe, można je potraktować jak
inwestycję – są grubsze i lepiej chronią przed zimnem. Ich zakup zwróci
się w postaci niższych rachunków za
ogrzewanie.
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy
oraz progu.

Grand 24
szyby: lustro, lustro witraż

grubość

netto

brutto

55 mm

1 450,- zł
1 650,- zł

1 783,50 zł

68 mm

2 029,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl
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Dostępność oklein
Grub.
Szer.

55 mm

68 mm

„80” „90” „80” „90”

Oto klasyka naszej oferty drzwi zewnętrznych stalowych, która znalazła

dąb złoty

●

●

●

●

ogromne grono zadowolonych nabyw-

orzech

●

●

●

●

ców. Drzwi Grand o wzornictwie tra-

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor
dostępny, ○ kolor niedostępny.

dycyjnym znakomicie komponują się
z większością domów – zarówno o tych
starszych, jak i nowo budowanych,
o klasycznym wyglądzie.

Zestawy okuć

Uznanie zdobyły świetnymi parame-

STANDARD

PREMIUM

trami, lekkością, bogatą ofertą wzo-

netto

brutto

netto

brutto

rów i oklein. Łatwo je dopasować do

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

każdego koloru ściany, a dwie grubości

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

Najważniejsze fakty
55 lub 68 mm

płyta styropian.

„80”, „90”

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

2040 mm

46 — Drzwi zewnętrzne, stalowe

pozwalają montować je zarówno jako

Grand 04

drzwi wejściowe do domu, jak i do po-

szyby: lustro, łezki, diamenty

mieszczeń gospodarczych.
Montowane w nich szyby dają gwaran-

grubość

netto

brutto

cję prywatności!

55 mm

1 300,- zł
1 500,- zł

1 599,00 zł

68 mm
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

1 845,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Dobre otwarcie na świat

Warto zauważyć te modele drzwi
Grand z naszej oferty, których szyby
dają ciekawą grę świateł w domu.
Montowane w górnej lub bocznej
części skrzydła sprawią, że wnętrze

Grand 01

w słoneczne dni nabierze nowego
charakteru.

brak szyby

Polecamy także zakup dodatkowych
grubość

netto

brutto

akcesoriów, w tym okuć oraz wkładek

55 mm

980,- zł
1 180,- zł

1 205,40 zł

w systemie jednego klucza.

1 451,40 zł

Jeśli nie wybiorą Państwo inaczej, w przeszklonych
drzwiach stalowych zostanie zainstalowana szyba
lustro. Domyślnie drzwi otwierane są na zewnątrz.

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Grand 06

Grand 07

szyba: lustro, łezki, diamenty

szyby: lustro, diamenty, tulipan

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 280,- zł
1 480,- zł

1 574,40 zł

55 mm

1 599,00 zł

1 820,40 zł

68 mm

1 300,- zł
1 500,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Grand 09

Grand 10

szyby: lustro, diamenty

szyby: lustro, diamenty

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

55 mm

1 650,- zł
1 850,- zł

2 029,50 zł

55 mm

1 660,50 zł

2 275,50 zł

68 mm

1 350,- zł
1 550,- zł

68 mm

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl

1 845,00 zł

1 906,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Drzwi zewnętrzne ST 68 jednoskrzydłowe

Logos

Drzwi Logos to propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego designu. To zasługa
subtelnych tłoczeń oraz ramki ze stali nierdzewnej (w modelach z szybami). Będą idealnym
uzupełnieniem współczesnych domów.
Skrzydła z serii Logos mają 68 mm grubości,
dzięki czemu znalazła się w nich gruba warstwa
materiału termoizolacyjnego. Sprawia ona, że
drzwi mają podwyższone parametry izolacyjności termicznej.

Najważniejsze fakty
68 mm

płyta styropian.

„90”

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

2040 mm

Dostępność oklein
Grub.

68 mm

Szer.

„90”

dąb złoty

●

orzech

●

antracyt

●

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.
Jeśli nie wybiorą Państwo
inaczej, drzwi stalowe wyposażone będą w szybę
lustro. Będą otwierane na
zewnątrz.

W wariancie standardowym drzwi
otwierane są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro.

Logos 01
Zestawy okuć
STANDARD

PREMIUM

netto

brutto

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

grubość

netto

brutto

68 mm

1 150,- zł

1 414,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.
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Dobre otwarcie na świat

Logos 01
Drzwi zewnętrzne, stalowe — 49
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Logos 05b
szyby: lustro, satyna,
satyna paski
grubość

netto

brutto

68 mm

2 150,- zł

2 644,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

Dostępność oklein
Grub.

68 mm

Szer.

„90”

dąb złoty

●

orzech

●

antracyt

●

Najważniejsze fakty

Dostępność oklein określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
Podane ceny dotyczą skrzydła, ościeżnicy oraz progu.
Jeśli nie wybiorą Państwo
inaczej, drzwi stalowe wyposażone będą w szybę
lustro. Będą otwierane na
zewnątrz.

68 mm

płyta styropian.

„90”

opcje dostępne
za dopłatą:
strona 31

2040 mm

Drzwi z grupy Logos wyróżniają proste
tłoczenie oraz szyba otoczona ramką
ze stali nierdzewnej. Dostępne są wyłącznie w wersji o grubości 68 mm oraz
o szerokości „90”.

W wariancie standardowym drzwi
otwierane są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro.

Zestawy okuć

Logos 12b

STANDARD

PREMIUM

netto

brutto

netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

320,- zł

393,60 zł

Opis każdego z zestawów – str. 33 i 35.

szyby: lustro, satyna,
satyna paski
grubość

netto

brutto

68 mm

1 900,- zł

2 337,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

50 — Drzwi zewnętrzne, stalowe

Dobre otwarcie na świat

Logos 08
szyby: lustro, satyna,
satyna paski
grubość

netto

brutto

68 mm

2 050,- zł

2 521,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

W drzwiach Logos mogą być
zainstalowane różne rodzaje
szyb: lustro, satyna oraz
satyna paski. W przypadku tego trzeciego rodzaju
szklenia, paski na szybie
będą na wysokości tłoczeń.
Zadbaliśmy o detale!

Logos 04

Logos 08b

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

68 mm

2 050,- zł

2 521,50 zł

68 mm

2 050,- zł

2 521,50 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Logos 02

Logos 11

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

szyby: lustro, satyna,
satyna paski

grubość

netto

brutto

grubość

netto

brutto

68 mm

1 950,- zł

2 398,50 zł

68 mm

1 700,- zł

2 091,00 zł

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

www.krcenter.pl

Polecamy: zestaw okuć standard/premium

Polecamy: zestaw okuć standard/premium
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Pod szyldem drzwi stalowych uniwersalnych
zgromadziliśmy modele, które znakomicie
nadają się do pomieszczeń technicznych
i gospodarczych – przy domach, w firmach
i w budynkach publicznych.
Wykonane są z blachy ocynkowanej i dostępne są w trzech kolorach. Pomiędzy
warstwami blachy znajduje się płyta styro-

Drzwi stalowe,
uniwersalne

pianowa.
Aby jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom, dajemy możliwość zamówienia drzwi
Uran w czterech rozmiarach: od „70” do „100”.

Uran 01 brąz

Uran 01 antracyt

Uran 01 biały

skrzydło + ościeżnica kątowa

skrzydło + ościeżnica kątowa

skrzydło + ościeżnica kątowa

netto: 480,- zł / brutto: 590,40 zł

netto: 480,- zł / brutto: 590,40 zł

netto: 480,- zł / brutto: 590,40 zł

52 — Drzwi stalowe, uniwersalne

Dobre otwarcie na świat

Dostępność kolorów

Usługi za dopłatą

Szer.

Usługa/produkt

„70”

„80”

„90” „100”*

Cena netto

Cena brutto

brąz

●

●

●

●

Skrzydło o szer. „100” – dopłata do standardowej
ceny drzwi

antracyt

○

●

●

○

Tuleje wentylacyjne (5 szt.)

25,00 zł

30,75 zł

○

●

●

○

Wkładka patentowa aluminiowa, rozm. 30/40

22,00 zł

27,06 zł

biały

Klamka Uran

19,00 zł

23,37 zł

Próg 40 aluminiowy

40,00 zł

49,20 zł

Dostępność kolorów określają symbole: ● kolor dostępny, ○ kolor niedostępny.
* Drzwi o szerokości „100” dostępne są za dopłatą.
Szczegóły w tabeli obok.

Najważniejsze fakty

130,00 zł

159,90 zł

42 mm

płyta styropian.

Próg 40 aluminiowy

„70”, „80”, „90”, „100”*

2040 mm

netto:

Powierzchnia
anodowana

40,- zł / brutto: 49,20 zł

Drzwi uniwersalne charakteryzują się dużą odpornością
na uszkodzenia. Ocynkowana

Klamka Uran

ogniowo blacha zastosowana

netto:

w ich wnętrzu to gwarancja

19,- zł / brutto: 23,37 zł

solidności i długiej pracy.
Dzięki prostej konstrukcji
drzwi Uran mogą być poddane nawet intensywnej pracy.
Swoją rolę spełnią jeszcze
lepiej dzięki dedykowanym

Wkładka aluminiowa

im akcesoriom – polecamy

netto:

klamkę oraz próg.

22,- zł / brutto: 27,06 zł

Rozmiar:
30/40

Wymiary otworu w ścianie
2026x745 mm

„80”

2095x900 mm

2026x845 mm

„90”

2095x1000 mm

2026x945 mm

„100”

2095x1100 mm

2026x1045 mm

ościeżnica
połówkowa

58

2095x800 mm

wypełnienie

uszczelka

30

„70”

www.krcenter.pl

tynk

Ościeżnica osadzona jako narożna
[wys. x szer.]
53

Ościeżnica osadzona wewnątrz
muru [wys. x szer.]

5

Szer. drzwi

kotwa

kołek
mur
rozporowy

15
50

Drzwi stalowe, uniwersalne — 53

Klamki i akcesoria dla drzwi zewn.
Klamki i rozety
Ceres

Haga

Kolor: inox

Kolor: inox

Rozstaw: 72 i 92 mm

1
2

3

1

2

3

Ruchoma
klamka-gałka

Produkt z serii Ceres

Cena netto Cena brutto

Produkt z serii Haga

Cena netto Cena brutto

Klamko-klamka + rozeta (1+1+3)

170,00 zł

209,10 zł

Klamka z długim szyldem (1)

120,00 zł

147,60 zł

Klamka-gałka ruchoma + rozeta (1+2+3)

180,00 zł

221,40 zł

Klamka-pochwyt (2)

140,00 zł

172,20 zł

70,00 zł

86,10 zł

50,00 zł

61,50 zł

Rozeta, zamek WB (3)

Prestige

Rozeta prostokątna (3)

Solo

Kolor: inox

Kolor: inox

Antywłamaniowe,

Polecana dla

klasa 3

drzwi z pochwytem
Rozstaw: 72 i 92 mm

1

2

Produkt z serii Prestige

3

Cena netto Cena brutto

1

Produkt z serii Solo

Klamka z długim szyldem (1)

200,00 zł

246,00 zł

Zestaw klamka z rozetą (1)

Klamka z zabezpieczeniem wkładki

220,00 zł

270,60 zł

Zestaw rozet górnych (2)

Klamka-gałka z długim szyldem (2)

220,00 zł

270,60 zł

Klamka-gałka z zabezpieczeniem wkładki

240,00 zł

295,20 zł

Rozeta prostokątna (3)

115,00 zł

141,45 zł

Rozeta z zabezpieczeniem wkładki

140,00 zł

172,20 zł

54 — Klamki i akcesoria dla drzwi zewn.

2

Cena netto Cena brutto
140,00 zł

172,20 zł

80,00 zł

98,40 zł

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

Dobre otwarcie na świat

Inne akcesoria i elementy dodatkowe
Pochwyty

Komplet okuć STANDARD
Klamka i rozeta Haga, komplet wkładek Gerda w syst.
jednego klucza
Przy zakupie drzwi
zewnętrznych:
netto

brutto

230,- zł

282,90 zł

Komplet okuć PREMIUM
Klamka i rozeta Haga, komplet wkładek WILKA w syst.
jednego klucza, klasa „B”
1

2

3

4
Przy zakupie drzwi
zewnętrznych:

Rodzaj pochwytu

Długość Cena netto Cena brutto

Pochwyt Linea (1)

120 cm

400,00 zł

492,00 zł

160 cm

450,00 zł

553,50 zł

120 cm

400,00 zł

492,00 zł

160 cm

450,00 zł

553,50 zł

Pochwyt Arco (3)

120 cm

450,00 zł

553,50 zł

Pochwyt Belly (4)

120 cm

450,00 zł

553,50 zł

Kolor: inox. Średnica (Ø): 34 mm

Pochwyt Profile (2)

Kolor: inox. Wymiary: 20x40 mm
Kolor: inox. Wymiary: 20x40 mm
Kolor: inox. Wymiary: 20x40 mm

netto

brutto

320,- zł

393,60 zł

Próg 55 aluminiowy
Próg posiada anodowaną powierzchnię, dzięki czemu
wyróżnia się podwyższoną odpornością.

Wkładki
Rodzaj wkładki

Cena netto Cena brutto

Wkładka WILKA w syst. jedn. klucza
– ST 55, rozm. 30/50, klasa „B” / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Gerda w syst. jedn. klucza
– ST 55, rozm. 30/50 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

Wkładka WILKA w syst. jedn. klucza
– ST 68, rozm. 40/50, klasa „B” / kolor: nikiel

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Gerda w syst. jedn. klucza
– ST 68, rozm. 40/50 / kolor: nikiel

100,00 zł

123,00 zł

www.krcenter.pl

netto

45,- zł

brutto
55,35 zł

Klamki i akcesoria dla drzwi zewn. — 55

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.

PD

Koordynatorzy rynku
+48 782 322 422
+48 669 133 330

PD
PD

+48 887 540 540

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

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).

