
 
WARIANT I – DRZWI PROSTE Cena: 4.820 zł/m2    (nie mniej niż  1.300 zł netto) 

 
 
 

 
 
 

Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez 
uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby 
stożkowej Ø14,5mm. 
 
 

OPCJE DODATKOWE: 

uszczelka wklejana na ramę kpl.     +85 zł  

klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.  +275 zł 

drzwiczki dwuskrzydłowe    +450 zł 

blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.   +145 zł 

wąsy montażowe kpl.    +115 zł 

bez szybra     bez dopłaty 

dwa szybry (dół+góra)    +335 zł 

WARIANT II – DRZWI NAROŻNE Cena: 4.820 zł/m2    (nie mniej niż  1.600 zł netto) 

 

 

Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez 
uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby 
stożkowej Ø14,5mm 
 
 

OPCJE DODATKOWE: 

uszczelka wklejana na ramę  kpl.   +120 zł 

klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.  +335 zł 

drzwiczki dwuskrzydłowe    +450 zł 

blenda maskująca (min. 10 mm) 1str.   +160 zł 

wąsy montażowe kpl.    +115 zł 

bez szybra     bez dopłaty 

dwa szybry (dół+góra)    +430 zł 

WARIANT III – DRZWI TRÓJSTRONNE Cena: 4.980 zł/m2    (nie mniej niż  1.900 zł netto) 

 

 

Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez 
uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby 
stożkowej Ø14,5mm 
 
 

OPCJE DODATKOWE: 

uszczelka wklejana na ramę kpl.   +180 zł 

klamka hakowa + listwa alu z uszczelką kpl.  +530 zł 

drzwiczki dwuskrzydłowe    +450 zł 

blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.   +210 zł 

wąsy montażowe kpl.    +115 zł 

bez szybra     bez dopłaty 

dwa szybry (dół+góra)    +680 zł 

WARIANT IV – DRZWI ŁUKOWE Cena: 5.510 zł/m2    (nie mniej niż  1.600 zł netto) 

 

 
 

Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez 
uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby 
stożkowej Ø14,5mm 
 
 

OPCJE DODATKOWE: 

uszczelka wklejana na ramę kpl.   +145 zł 

drzwiczki dwuskrzydłowe    +450 zł 

blenda maskująca (min. 10 mm) 1 str.   +210 zł 

wąsy montażowe kpl.    +115 zł 

bez szybra     bez dopłaty 

WARIANT V – DRZWI PRYZMATYCZNE Cena: 5.475 zł/m2    (nie mniej niż  1.900 zł netto) 

 

Klamka klasyczna z prawej lub lewej strony, Listwa ze stali nierdzewnej bez 
uszczelki, szyber na dole, Otwory montażowe Ø8mm fazowane pod łeb śruby 
stożkowej Ø14,5mm 
 
 

OPCJE DODATKOWE: 

uszczelka wklejana na ramę kpl.   +145 zł 

wąsy montażowe     +115 zł 

bez szybra     bez dopłaty 

dwa szybry (dół+góra)    +470 zł 

Cennik obowiązuje od 2022-06-01  Cennik detaliczny netto (należy doliczyć 23% VAT) 


