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minimalizm i elegancja
NA PRZEŁAMANIE KOLORU
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NA PRZEŁAMANIE KOLORU DRZWI LAKIEROWANE

KOCHASZ ZDECYDOWANE 
KOLORY? Czujesz, że wyrażają 
Twoją osobowość? Nie rezygnuj 
z nich! Drzwi lakierowane będą 
pięknie harmonizować z nawet 
najbardziej szaloną paletą barw, 
jednocześnie wprowadzając 
równowagę w wystroju 
wnętrza. 

PREFERUJESZ PROSTOTĘ ORAZ 
MONOCHROMATYCZNE BARWY? 
Znajdziesz je w drzwiach lakie-
rowanych o minimalistycznym 
designie. Dzięki nim podkreślisz 
elegancki i stonowany charakter 
Twojego mieszkania.

Wyśmienite połączenie nowoczesnego wzornictwa i wysokiej jakości wykonania. Prawdziwa gratka 
dla perfekcjonistów. W naszych kolekcjach najczęściej pojawiają się w kolorze ponadczasowej bieli, 
która czyni je doskonałym środkiem do optycznego powiększenia wnętrza. Minimalizm zdobień 
nadaje im eleganckiego charakteru. Powierzchnia skrzydeł wykończonych lakierem jest idealnie 
gładka. W parze z estetyką idzie użyteczność. Drzwi są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Wyróżniają 
je także wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia, dzięki czemu stają się dobrą inwestycją na 
lata.
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł

• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV Pure, powierzchnia gładka
   konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
   konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

BRENTA

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

panele: Classen L3793

NOWOŚĆ
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Lakier

CENY netto / brutto zł

Biały UV Pure

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70

LAK 

modele 1-7 439,00 / 539,97

m. 1

m. 2 m. 4m. 3

m. 5 m. 6 m. 7

profil frezu

*)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety (skrzydło + ościeżnica)
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV Pure, powierzchnia gładka
   konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
   konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

VENIS

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

Listwy nakładkowa: Classen LN2, podłoga: Classen Villa 4V Gloria  47207
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m. 1

m. 2 m. 3 m. 4

Lakier

CENY netto / brutto zł

Biały UV Pure

LAK 

modele 1, 3 460,00 / 565,80

modele 2 679,00 / 835,17

modele 4 729,00 / 896,67

szkło bezpieczne hartowane  
mleczne z aplikacją

ramka przyszybowaprofil frezu

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70 *)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety (skrzydło + ościeżnica)
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier biały PU, powierzchnia gładka
• aplikacja: szyba malowana, fazowana, w kolorach czarny lub szary
  konstrukcja skrzydła przylgowego:
• profil krawędzi Hard Edge K
• wypełnienie stabilizujące płytą komórkową, ramiak z drewna iglastego
• trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’ - 100’
• dwuskrzydłowe 120’ - 200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B:
• profil krawędzi Hard Edge B
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
• zamek magnetyczny oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’ - 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK PU

DIAMOND

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane PU

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana PU
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m. 1

Lakier

Biały PU

m. 2 m. 3

m. 4 m. 5 m. 6

CENY netto / brutto zł

LAK

model 1-6    849,00 / 1044,27

Aplikacja - szyba malowana fazowana kolor 
czarny lub szary
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV Pure, powierzchnia gładka
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• ramiak z drewna iglastego wypełniony płytą wiórowo-otworową.
• trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane 
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

LARIX

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV
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CENY netto / brutto zł

LAK

model 1-7    649,00 / 798,27

m. 1

m. 2 m. 4m. 3

m. 5 m. 6 m. 7

Lakier

Biały UV Pure

profil aluminiowy *)

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL**) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70

*)    Profil aluminiowy o szerokości 8mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX) zlicowany 
       z powierzchnią skrzydła drzwiowego
**)  Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety  
       (skrzydło + ościeżnica)
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WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV, powierzchnia gładka
• szyba satynowana (wyjątkiem jest model 1.2 - szyba hartowana, mleczna, 

z poziomymi, transparentnymi paskami)
• ramka przyszybowa okleinowana dekorem PR - biały
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D

• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, 
  pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’ STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LINEA

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

LAK UV



15

CENY netto / brutto zł

LAK

m 1.1, 2.2-2.13    439,00 / 539,97

model 1.2, 1.3 559,00 / 687,57

model 1.5, 1.6 539,00 / 662,97

model 1.4, 1.7 449,00 / 552,27

model 2.1 419,00/ 515,37

m. 1.3 (ze szprosem)

m. 2.1 (gładkie)

m. 2.6

m. 1.2

m. 1.1 m. 1.7 (ze szprosem)

m. 2.5

m. 1.4 (ze szprosem)

m. 2.2

m. 2.11

m. 1.5

m. 2.3

m. 2.12

m. 1.6 (ze szprosem)

m. 2.4

m. 2.13 (aplikacja WC)

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

szkło satynoweramka przyszybowa szkło bezpieczne 
hartowane mleczna 
dla m. 1.2 i 1.3

Lakier

Biały UV

profil frezu

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70 *)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety (skrzydło + ościeżnica)
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WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV Pure, powierzchnia gładka
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LINEA PREMIUM

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

LAK UV
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CENY netto / brutto zł

LAK

model 1-5 439,00 / 539,97

model 10 419,00 / 515,37

m. 3m. 2

m. 5m. 1 m. 10 gładkie

m. 4

Lakier

Biały UV Pure

profil frezu

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70 *)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety (skrzydło + ościeżnica)
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WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (grafit): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier poliuretanowy, powierzchnia gładka
• minimalne zamówienie 2 komplety
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LINEA PREMIUM LOFT

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane + 25%

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana + 25%

LAK PU

NOWOŚĆ
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CENY netto / brutto zł

LAK

model 1-5,10  789,00 / 970,47

Lakier czarny mat

m. 3m. 2

m. 5 m. 10  (gładkie)m. 1

m. 4

profil frezu

UWAGA - minimalne zamówienie 2 komplety
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe)  20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł

   SZKLENIE
• szyba transparentna dla modeli:
  1.4, 1.5, 2.3, 2.4: 50,00 / 61,50 zł

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane -lakier UV, powierzchnia gładka
• ramiak z drewna iglastego wypełnienie stabilizujace „plaster miodu”   

konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• szyba satynowana, 
• ramka przyszybowa okleinowana dekorem PR - biały za wyjątkiem 

modeli 2.7 - 2.10 - ramka lakierowana
• jednoskrzydłowe 60’-90’
• dwuskrzydłowe 120’-180’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
   konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D 
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, 
   pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 90’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

MORANO

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne i stalowe do drzwi przylgowych

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa

LAK UV

panele : Classen Life Dąb Hamburg 35029
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CENY netto / brutto zł

UWAGA! Przy szerokości skrzydeł 60’ nalezy zwrócić uwagę  
na szerokość szyldu klamki. Możliwość montażu klamki  
z szyldem o maksymalnej szerokości 50 mm.

m. 1.3

m. 2.6 m. 2.7 m. 2.8 m. 2.10 (ze szprosem)

m. 2.3 m. 2.4 (ze szprosem)

m. 2.5 (ze szprosem)

m. 1.5 (ze szprosem)

m. 2.1

m. 2.9 (ze szprosem)

m. 2.2m. 1.1

m. 1.2 m. 1.4

LAK 

model: 1.1, 2.1, 2.6 439,00 / 539,97

model: 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 490,00 / 602,70

model: 1.3, 1.5, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 569,00 / 699,87

Lakier

Biały UV 

szkło transparetne,
opcjonalnie dla modelu
1.4, 1.5,  2.4,  2.5

szkło satynoweprofil ramki

profil ramki

NOWOŚĆ

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70

*)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety 
(skrzydło + ościeżnica)
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
• podcięcie wentylacyjne 15mm (rekuperacja): 20,00 / 24,60 zł
• tuleje wentylacyjne (białe): 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł
• płyta wiórowo-otworowa (przylgowe 
 i bezprzylgowe B): 85,00 / 104,55 zł
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane, przylgowe lub bezprzylgowe
• wykończenie: lakier UV Pure, powierzchnia gładka
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”, ramiak z drewna iglastego
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ oraz  skrzydła 

wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy)
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, oszczędnościowy
• jednoskrzydłowe 60’- 100’
• dwuskrzydłowe 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• konstrukcja Classen Hard/ramiak z drewna iglastego 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy,  

pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 60’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

GRAFEN

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV
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Lakier

CENY netto / brutto zł

Biały UV Pure

LAK 

modele 1-4 460,00 / 565,80

m. 1

m. 2 m. 3 m. 4

profil frezu

tabela dopłat do skrzydeł drzwiowych - kolor RAL*) netto / brutto zł

grupa I grupa II grupa III grupa IV 

190,00 / 233,70 280,00 / 344,40 350,00 / 430,50 390,00 / 479,70 *)  minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL - 3 komplety (skrzydło + ościeżnica)
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LAKIEROWANE przylgowe / bezprzylgowe

WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• skrzydło bezprzylgowe B: 50,00 / 61,50 zł
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane 
• ramiak z drewna iglastego, wypełniony płytą wiórowo - otworową
  konstrukcja skrzydła przylgowego:  
• profil krawędzi Hard Edge K: 
• trzy srebrne zawiasy czopowe wkręcane
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, 
  oszczędnościowy
• szyba hartowana bezpieczna, mleczna
• jednoskrzydłowe 70’- 100’
  konstrukcja skrzydła bezprzylgowego B: 
• profil krawędzi Hard Edge B 
• dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
• zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, łazienkowy, 
  pod wkładkę patentową
• jednoskrzydłowe 70’- 100’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

SALVANO

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV
   oraz stalowe do drzwi przlgowych

HARD EDGE B:
• ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV
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Lakier

CENY netto / brutto zł

Biały UV Pure

LAK 

model 1, 2, 4, 5 850,00 / 1045,50

modele 3 890,00 / 1094,70

m. 3m. 2

m. 1 m. 5

m. 4

szkło bezpieczne hartowane
mleczne

podcięcie wentylacyjne dla wszystkich modeli
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LAKIEROWANE przylgowe

WENTYLACJA
• tuleje wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł
  kratka wentylacyjna: 25,00 / 30,75 zł

KONSTRUKCJA
• trzeci zawias: 15,00 / 18,45 zł

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• skrzydło drzwiowe lakierowane
• konstrukcja: wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”,

ramiak z płyty MDF
• profil krawędzi Hard Edge K
• wykończenie: HDF lakierowany UV
• dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane 
• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową
• szyba ornamentowa
• jednoskrzydłowe 60’-90’
• dwuskrzydłowe 120’-180’

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

LAK UV

CLASSIC

HARD EDGE K:
• ościeżnice drewnopochodne lakierowane UV
   oraz stalowe do drzwi przylgowych

kuchnia: Classen Arvada panele: Classen Adventure Dąb Hamilton 28590
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Lakier HDF

CENY netto / brutto zł

Biały UV   
ze strukturą

LAK 

pełne 269,00 / 330,87

1/3 szyby 319,00 / 392,37

2/3 szyby 349,00 / 429,27

3/3 szyby 379,00 / 466,17

pełne

1/3 szyby 2/3 szyby 3/3 szyby

szkło ornamentowane
przeźroczysta kora

ramka przyszybowa



WENTYLACJA
• podcięcie wentylacyjne: 20,00 / 24,60 zł

KONSTRUKCJA
• skrzydło drzwiowe 100’: + 20%

OPCJE ZA DOPŁATĄ

• wykończenie: Classen Primo, Iridium, 3D Look, CPL
• szyba satynowana lub płycina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm
• profil krawędzi K

• zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową,  
oszczędnościowy 

• jednoskrzydłowe: 60’-100’
• dwuskrzydłowe: 120’-200’
• drzwi przesuwne 1 i 2 skrzydłowe

STANDARD WYKONANIA

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

TOSCA

• ościeżnice drewnopochodne i stalowe 
  do drzwi przylgowych

IR CPL

 panele: Classen Hossegor Oak 49770 XL
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• skrzydło drzwiowe lakierowane

• 2 zawiasy srebrne wkręcane

ARIES

LAKIEROWANE przylgowe



PR IR CPL HPL

LAK UV

Drzwi akustyczne Classen dostępne są we wszystkich 
dekorach z grup: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL,
lakierowane (szczegóły na stronie 148 - 149)
oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.

pełne - 27 dB m. 1 - 32 dB m. 2 - 32 dB m.3 - 32 dB

PR / 3D IR / CPL HPL Białe lakierowane

 27 dB pełne 470,00 / 578,10 520,00 / 639,60 745,00 / 916,35 665,00 / 817,95

 32 dB pełne m.1 640,00 / 787,20 670,00 / 824,10 770,00 / 947,10 720,00 / 885,60

32 dB szklone m.2 790,00 / 971,70 850,00 / 1045,50 1020,00 / 1254,60 890,00 / 1094,70

32 dB szklone m.3 735,00 / 904,05 770,00 / 947,10 920,00 / 1131,60 820,00 / 1008,60

CENY netto / brutto zł
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DRZWI PZYLGOWE 

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI BEZPRZYLGOWE

ZAWIAS 3D ZAWIAS BLACHA ZACZEPOWA BLACHA ZACZEPOWA

Drzwi jednoskrzydłowe,
prawe

Drzwi przesuwne, prawe

Drzwi dwuskrzydłowe, prawe

Drzwi jednoskrzydłowe,
lewe

Drzwi przesuwne, lewe

Drzwi dwuskrzydłowe, lewe

Z AWIAS

CZYNNECZYNNE

BIERNE LEWE BIERNE PRAWE

Z AWIAS

ABC DRZWI - baza informacji

PRAWE LEWE

  30



DEKORY HPL OFERTA NIESTANDARDOWA
Dostępne pod indywidualne zapytania projektowe.  
Szczegóły w dziale Obsługi klienta

Bawełna
U113 - NCS S0907-Y30R

Szary krzemowy
U201 - NCS S3502-Y

Oberżyna
U330 - NCS S7010-R30B

Zieleń limetki
U630 - NCS S1060-G40Y

Szary kamienny
U727 - NCS S4005-Y50R

Szary kubanit
U767 - NCS S6005-Y20R

Szary grafitowy
U961 - NCS S8000-N

Biały premium ST22
W1000 - NCS S0500-N

Żółty cytrusowy
U131 - NCS S0560-G90Y

Burgrund
U311 - NCS S5040-R

Niebieski fajansowy
U525 - NCS S3060-R90B

Kaszmir
U702 - NCS S2005-Y60R

Szary lawa
U741 - NCS S7005-Y20R

Szary arktyczny
U788 - NCS S4500-N

Czarny
U999 - NCS S9000-N

Biały premium solid
W1001 - NCS S0500-N

Żółty jaskrawy
U114 - NCS S1060-Y10R

Beż Came
U216 - NCS S0502-Y50R

Niebieski Horyzont
U522 - NCS S1030-R80B

Zieleń Niagara
U646 - NCS S5030-B30G

Szary przykurzony
U732 - NCS S5000-N

Szary biały
U775 - NCS S1000-N

Szary diamentowy
U963 - NCS S7500-N

Beż piaskowy
U156 - NCS S1505-Y50R

Czerwień chińska
U321 - NCS S1580-Y90R

Niebieski indigo
U599 - NCS S8505-R80B

Szary jedwabisty
U707 - NCS S1500-N

Szary Taupe
U750 - NCS S2005-Y20R

Czerń aksamitna
U899 - NCS S8500-N

Biały
W911 - NCS S0502-G50Y

Biały alpejski
W1100 - NCS S0502-R50B

Zółty curry
U163 - NCS S2060-Y10R

Czerwień chilli
U323 - NCS S3060-R

Zieleń kiwi
U626 - NCS S3050-G40Y

Szary jasny
U708 - NCS S2000-N

Szary perłowy
U763 - NCS S2500-N

Onyx szary
U960 - NCS S6500-N

Biały platynowy
W980 - NCS S0300-N
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