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Drzwi wejściowe do mieszkań

Bastion
edycja 1
www.krcenter.pl
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Okleiny

Akacja

Beton czarny

Beton srebrny

Białe sanremo

Biały

Dąb kalifornia

Dąb japoński

Dąb bagienny

Dąb złoty

Dąb

Dąb syberyjski

Dąb szary

Graﬁt

Graﬁt stary

Graﬁt horyzont*

Heban

Kaszmir jasny

Kasztan

Mokka

Olcha

Wenge deska

Sonoma

Orzech

Orzech japoński

Bagienny horyzont*

Czarny

Dąb bergen

*usłojenie okleiny poziome

Szeroki wybór kolorystyki oklein
gwarancją na idealnie dopasowane
wnętrze!
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Przedstawiamy drzwi Bastion

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 wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.
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Dobre otwarcie na świat

Informacje techniczne
Dźwiękochłonność 32 dB!
(klasa RW)

Elementy konstrukcyjne drzwi:

A
5
B

C

2

6

1

4

F

E

ramiak z drewna klejonego warstwowo na
całym obwodzie

B

aluminiowy proﬁl wzmacniający

C

płyta dźwiękochłonna

D

płyta MDF o grubości 6mm

E

okleina PCV w wybranym kolorze

F

wybrana ościeżnica

Wyposażenie drzwi*:

D

1

A

1

zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)

2

uszczelka (w skrzydle, progu i ościeżnicy)

3

próg

4

3 zawiasy 3D1

5

bolce antywyważeniowe

6

wizjer szerokokątny

*
Okucia nie wchodzą w skład wyposażenia drzwi. Polecamy
zakup dostępnych zestawów okuć (więcej informacji str. 32).
1

2

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.

Elementy zestawu:

+
2

3

Skrzydło

+

Wybrana ościeżnica

Próg

Ważne!

Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi
zostaną dostarczone w standardzie - otwierane do wewnątrz.
www.krcenter.pl
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Kolekcja Lacobel

Bastion L-02
Kolor na zdjęciu: dąb kalifornia

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion
Lacobel

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1700,00 zł

2091,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

2000,00 zł

2460,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2300,00 zł

2829,00 zł

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Ważne!
Modele 01 oraz 02 nie mogą zostać zamówione w wersji bez wizjera!
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L-03

L-04

Kolor na zdjęciu: orzech

Nazwa produktu lub usług

Kolor na zdjęciu: białe sanremo

Opcje dodatkowe

Dobre otwarcie na świat

L-01

Okucia
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
komplety okuć, które stworzą idealną kompozycję wraz z wybranymi drzwiami wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi
kolorystycznie modelami proponujemy również warianty antywłamaniowe. Wszystkie
dostępne okucia znajdują się na stronie 32.

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi

Srebrny

Czarny

Patina

Kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

Dostępne szyby (lacobel)

Szyba biała

Szyba czarna

Ważne!
Panel szklany Lacobel zamontowany jest z jednej strony
drzwi, od strony progu. Nie ma możliwości zainstalowania
go obustronnie!

www.krcenter.pl
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Kolekcja Alu Black

Bastion B-73
Kolor na zdjęciu: graﬁt horyzont

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion
Alu Black

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1600,00 zł

1968,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1900,00 zł

2337,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2250,00 zł

2767,50 zł

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

B-71
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B-72

Kolor na zdjęciu: dąb bagienny

Nazwa produktu lub usług

Kolor na zdjęciu: heban

Opcje dodatkowe

Dobre otwarcie na świat

Ościeżnica w kolorze czarnym
dostępna za dopłatą.

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi

Srebrny

Czarny

Patina

B-75

Kolor na zdjęciu: dąb bergen

Ważne!
Wstawki aluminiowe w kolorze czarnym montowane są z dwóch stron drzwi.
Są wtłaczane, a nie wklejane co gwarantuje ich większą trwałość.

Okucia

www.krcenter.pl

B-74

Kolor na zdjęciu: dąb japoński

B-76

Kolor na zdjęciu: białe sanremo

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
komplety okuć, które stworzą idealną
kompozycję wraz z wybranymi drzwiami
wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują
się na stronie 32.
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Kolekcja Alu Patina

Bastion P-81
Kolor na zdjęciu: białe sanremo

Cennik

Drzwi z kolekcji Bastion Alu
Patina

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1600,00 zł

1968,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1900,00 zł

2337,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2250,00 zł

2767,50 zł

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

P-82
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P-84

Kolor na zdjęciu: białe sanremo

Nazwa produktu lub usług

Kolor na zdjęciu: graﬁt

Opcje dodatkowe

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi

Srebrny

Czarny

Patina

P-83

Kolor na zdjęciu: heban

Ważne!
Wstawki aluminiowe w kolorze patina montowane są z dwóch stron drzwi. Są
wtłaczane, a nie wklejane co gwarantuje ich większą trwałość.

Okucia

P-86
www.krcenter.pl

Kolor na zdjęciu: czarny

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
komplety okuć, które stworzą idealną
kompozycję wraz z wybranymi drzwiami
wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują
się na stronie 32.
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Kolekcja Alu

Bastion A-39
Kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion Alu

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą stalową,
połówkową

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą stalową,
pełną

1400,00 zł

1722,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1400,00 zł

1722,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1700,00 zł

2091,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2050,00 zł

2521,50 zł

Opcje dodatkowe
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A-38

Kolor na zdjęciu: czarny

A-37

Kolor na zdjęciu: dąb szary

Nazwa produktu lub usług

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega jedynie skrzydło.
2
Ościeżnica w kolorze czarnym jest dostępna tylko w przypadku ościeżnic
drewnianych
1

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”
Ościeżnice stalowe: „80”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi*

Srebrny

Czarny

Patina

A-30

Kolor na zdjęciu: beton czarny

*Próg w kolorze czarnym oraz patina dostępne jedynie dla drzwi z
ościeżnicami drewnianymi.

Ważne!
Wstawki aluminiowe w kolorze srebrnym montowane
są z dwóch stron drzwi. Są wtłaczane, a nie wklejane
co gwarantuje ich większą trwałość.

A-33
www.krcenter.pl

A-34

Kolor na zdjęciu: dąb złoty

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy komplety okuć, które stworzą
idealną kompozycję wraz z wybranymi drzwiami wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również
warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują się na
stronie 32.

Kolor na zdjęciu: dąb syberyjski

Okucia
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Kolekcja Alu

A-40

Kolor na zdjęciu: dąb bagienny

Dostosuj swoje drzwi
w konﬁguratorze online
www.kreator.krcenter.pl

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion Alu

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą stalową,
połówkową

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą stalową,
pełną

1400,00 zł

1722,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1400,00 zł

1722,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1700,00 zł

2091,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2050,00 zł

2521,50 zł

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega jedynie skrzydło.
2
Ościeżnica w kolorze czarnym jest dostępna tylko w przypadku ościeżnic
drewnianych
1
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A-65

A-68

Kolor na zdjęciu: olcha

Nazwa produktu lub usług

Kolor na zdjęciu: mokka

Opcje dodatkowe

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”
Ościeżnice stalowe: „80”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi*

Srebrny

Czarny

Patina

A-67

Kolor na zdjęciu: beton czarny

*Próg w kolorze czarnym oraz patina dostępne jedynie dla drzwi z
ościeżnicami drewnianymi.

Okucia
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy komplety okuć, które stworzą
idealną kompozycję wraz z wybranymi drzwiami wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również
warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują się na
stronie 32.

A-31
www.krcenter.pl

A-66

Kolor na zdjęciu: sonoma

Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone
inaczej - drzwi zostaną dostarczone w standardzie otwierane do wewnątrz.

Kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

Ważne!
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Kolekcja Alu Radius

Bastion R-63
Kolor na zdjęciu: graﬁt

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion Alu
Radius

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą stalową,
połówkową

1400,00 zł

1722,00 zł

Z ościeżnicą stalową,
pełną

1450,00 zł

1783,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1450,00 zł

1783,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1750,00 zł

2152,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2100,00 zł

2583,00 zł

Opcje dodatkowe
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R-61

Kolor na zdjęciu: olcha

R-59

Kolor na zdjęciu: dąb kalifornia

Nazwa produktu lub usług

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega jedynie skrzydło.
2
Ościeżnica w kolorze czarnym jest dostępna tylko w przypadku ościeżnic
drewnianych
1

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”
Ościeżnice stalowe: „80”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi*

Srebrny

Czarny

Patina

R-64

Kolor na zdjęciu: akacja

*Próg w kolorze czarnym oraz patina dostępne jedynie dla drzwi z
ościeżnicami drewnianymi.

Ważne!
Wstawki aluminiowe w kolorze srebrnym montowane
są z dwóch stron drzwi. Są wtłaczane, a nie wklejane
co gwarantuje ich większą trwałość.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
komplety okuć, które stworzą idealną
kompozycję wraz z wybranymi drzwiami
wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również warianty antywłamaniowe.
Wszystkie dostępne okucia znajdują się na
stronie 32.

R-60
www.krcenter.pl

Kolor na zdjęciu: czarny

Okucia
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Kolekcja Tradycyjne

Bastion T-16
Kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion
Tradycyjne

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą stalową,
połówkową

1300,00 zł

1599,00 zł

Z ościeżnicą stalową,
pełną

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1650,00 zł

2029,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2000,00 zł

2460,00 zł

Opcje dodatkowe
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T-18

Kolor na zdjęciu: dąb szary

T-17

Kolor na zdjęciu: dąb syberyjski

Nazwa produktu lub usług

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega jedynie skrzydło.
2
Ościeżnica w kolorze czarnym jest dostępna tylko w przypadku ościeżnic
drewnianych
1

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”
Ościeżnice stalowe: „80”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi*

Srebrny

Czarny

Patina

T-20

Kolor na zdjęciu: dąb bagienny

T-19

Kolor na zdjęciu: heban

*Próg w kolorze czarnym oraz patina dostępne jedynie dla drzwi z
ościeżnicami drewnianymi.

Okucia

www.krcenter.pl

T-56

Kolor na zdjęciu: białe sanremo

T-22

Kolor na zdjęciu: dąb złoty

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy komplety okuć, które stworzą
idealną kompozycję wraz z wybranymi drzwiami wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również
warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują się na
stronie 32.
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Kolekcja Nowoczesne

Bastion N-04
Kolor na zdjęciu: dąb syberyjski

Cennik
Drzwi z kolekcji Bastion
Nowoczesne

Cena netto

Cena brutto

Z ościeżnicą stalową,
połówkową

1300,00 zł

1599,00 zł

Z ościeżnicą stalową,
pełną

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
pełną

1350,00 zł

1660,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
opaskową

1650,00 zł

2029,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą,
regulowaną

2000,00 zł

2460,00 zł

Opcje dodatkowe
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N-07

Kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

N-03

Kolor na zdjęciu: graﬁt horyzont

Nazwa produktu lub usług

Cena netto

Cena brutto

Osłonki na zawiasy

30,00 zł

36,90 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Skrócenie drzwi

100,00 zł

123,00 zł

Drzwi w dwukolorze (dla
drzwi z ościeżnicą opaskową lub regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Ościeżnica w kolorze
czarnym

150,00 zł

184,50 zł

Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega jedynie skrzydło.
2
Ościeżnica w kolorze czarnym jest dostępna tylko w przypadku ościeżnic
drewnianych
1

Dobre otwarcie na świat

Szerokości

Ościeżnice drewniane: „80”, „80NW”, „90”
Ościeżnice stalowe: „80”, „90”

Okleiny

Lista oklein dostępna na stronie 2.

Dostępne progi*

Srebrny

Czarny

Patina

N-08

Kolor na zdjęciu: dąb złoty

*Próg w kolorze czarnym oraz patina dostępne jedynie dla drzwi z
ościeżnicami drewnianymi.

Okucia

www.krcenter.pl

N-53

Kolor na zdjęciu: dąb

N-09

Kolor na zdjęciu: orzech

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy komplety okuć, które stworzą
idealną kompozycję wraz z wybranymi drzwiami wejściowymi do mieszkań. Poza dopasowanymi kolorystycznie modelami proponujemy również
warianty antywłamaniowe. Wszystkie dostępne okucia znajdują się na
stronie 32.
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Kolekcja Nowoczesne

Konﬁguracja na zdjęciu: okleina w kolorze czarny, próg srebrny,
komplet okuć Standard

Komplet okuć Standard
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Konﬁguracja na zdjęciu: okleina w kolorze białe sanremo, próg czarny,
komplet okuć Haga Czarna

Komplet okuć Haga Czarna

Pełna oferta kompletów okuć dostępna jest na stronie 32.

Dobre otwarcie na świat

Jeden model, wiele możliwości -

Konﬁguracja na zdjęciu: okleina w kolorze dąb bergen, okleina ościeżnicy w
kolorze czarnym, próg czarny, komplet okuć Loft

Komplet okuć Loft

www.krcenter.pl

Bastion N-02

Konﬁguracja na zdjęciu: okleina w kolorze dąb szary, próg w kolorze stare
złoto, komplet okuć Haga Patina

Komplet okuć Haga Patina

Pełna oferta kompletów okuć dostępna jest na stronie 32.
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Ościeżnica drewniana pełna
Ościeżnica pełna, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż do ścian 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”.

H

A ramiak z drewna klejonego
B

aluminiowy proﬁl wzmacniający

C płyta dźwiękochłonna
B

D płyta MDF o grubości 6 mm
E

okleina PCV

F

ościeżnica

J
F

D

G próg aluminiowy z wkładką drewnianą
H uszczelka
I

gniazdo na bolec antywyważeniowy

J

zawias 3D*

C

I

E

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

A

G

Dostępne progi
Srebrny

Czarny

Patina

Dźwiękochłonność 32 dB!
(klasa RW)

Wymiary
Rozmiar drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie

„80”

850 mm

901 mm

2080 mm

801 mm

2003 mm

931 mm

2110 mm

„80NW”

800 mm

851 mm

2050 mm

751 mm

1973 mm

881 mm

2080 mm

„90”

950 mm

1001 mm

2080 mm

901 mm

2003 mm

1031 mm

2110 mm
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Dobre otwarcie na świat

Rysunki techniczne

Znaczenie symboli
A - szerokość skrzydła
B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D - szerokość światła przejścia
E - wysokość światła przejścia

www.krcenter.pl

Ważne!
Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi zostaną
dostarczone w standardzie - otwierane do wewnątrz.
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Ościeżnica drewniana opaskowa
Państwa uwadze polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest wyjątkowo trwała.
Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się nietypowymi wymiarami - przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.

A ramiak z drewna klejonego
B

H

aluminiowy proﬁl wzmacniający

C płyta dźwiękochłonna

F

D płyta MDF o grubości 6 mm
E

okleina PCV

F

ościeżnica

J

B
C

I

G próg aluminiowy z wkładką drewnianą

E

H uszczelka
I

gniazdo na bolec antywyważeniowy

J

zawias 3D*

D

G

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

A

Dostępne progi
Srebrny

Czarny

Patina

Dźwiękochłonność 32 dB!
(klasa RW)

Wymiary
Rozmiar
drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Szerokość
zewn.oścież.
z opaską

Wysokość
zewn.oścież.
z opaską

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Wymiar G

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie

„80”

850 mm

865 mm

2061 mm

801 mm

2003 mm

973 mm

2115 mm

895 mm

2091 mm

„80NW”

800 mm

815 mm

2031 mm

751 mm

1973 mm

923 mm

2085 mm

845 mm

2061 mm

„90”

950 mm

965 mm

2061 mm

901 mm

2003 mm

1073 mm

2115 mm

995 mm

2091 mm
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Rysunki techniczne

Znaczenie symboli
A - szerokość skrzydła
B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D - szerokość światła przejścia
E - wysokość światła przejścia

www.krcenter.pl

F - szerokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
G - wysokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
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Ościeżnica drewniana regulowana
Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w
ścianach o grubości od 10 cm do 30 cm (regulacja panelu ościeżnicy możliwa jest co 1
cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną,
co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80”, „80NW” oraz „90”.

H

A rama z drewna klejonego
B

aluminiowy proﬁl wzmacniający

J

C płyta dźwiękochłonna
D płyta MDF o grubości 6 mm
E

okleina PCV

F

ościeżnica

B

F

I

D

G próg aluminiowy z wkładką drewnianą

C

E

H uszczelka
I

gniazdo na bolec antywyważeniowy

J

zawias 3D*

G

A

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

Dostępne progi
Srebrny

Czarny

Patina

Dźwiękochłonność 32 dB!
(klasa RW)

Wymiary
Rozmiar
drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Szerokość
zewn.oścież.
z opaską

Wysokość
zewn.oścież.
z opaską

Wymiar
ustalony z
Klientem

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Wymiar G

Wymiar H

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie

„80”

850 mm

865 mm

2061 mm

801 mm

2003 mm

973 mm

2115 mm 100-300 mm

895 mm

2091 mm

„80NW”

800 mm

815 mm

2031 mm

751 mm

1973 mm

923 mm

2085 mm 100-300 mm

845 mm

2061 mm

„90”

950 mm

965 mm

2061 mm

901 mm

2003 mm

1073 mm

2115 mm 100-300 mm

995 mm

2091 mm
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Dobre otwarcie na świat

Rysunki techniczne

zakres regulacji co 10 mm

zakres regulacji co 10 mm

Znaczenie symboli
A - szerokość skrzydła
B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D - szerokość światła przejścia
E - wysokość światła przejścia

www.krcenter.pl

F - szerokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
G - wysokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
H - wymiar ustalony z Klientem bazujący na
grubości ściany, w której drzwi będą instalowane
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Ościeżnice stalowe
Ościeżnice stalowe oferujemy w dwóch 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 ramiak z drewna klejonego
B

aluminiowy proﬁl wzmacniający

J

C płyta dźwiękochłonna

F

D płyta MDF o grubości 6 mm
E

okleina PCV

F

ościeżnica

B
C
I

D

G próg aluminiowy
E

H uszczelka
I

gniazdo na bolec antywyważeniowy

J

zawias 3D*

G

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach

A

Dostępne progi*
Srebrny
*Próg w ościeżnicy stalowej nie posiada drewnianej
wkładki - w całości wykonany jest z aluminium.

Dźwiękochłonność 32 dB!

Wymiary
Rozmiar drzwi

(klasa RW)

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie

Ościeżnica stalowa połówkowa:
„80”

842 mm

896 mm

2067 mm

800 mm

2000 mm

860 mm

2050 mm

„90”

942 mm

996 mm

2067 mm

900 mm

2000 mm

960 mm

2050 mm

„80”

842 mm

896 mm

2067 mm

800 mm

2000 mm

920 mm

2080 mm

„90”

942 mm

996 mm

2067 mm

900 mm

2000 mm

1020 mm

2080 mm

Ościeżnica stalowa pełna
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Rysunki techniczne
Ościeżnica stalowa połówkowa

Znaczenie symboli
A - szerokość skrzydła
B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D - szerokość światła przejścia
E - wysokość światła przejścia

Ościeżnica stalowa pełna

Ważne!
Jeżeli na druku zamówienia nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi zostaną
dostarczone w standardzie - otwierane do wewnątrz.
www.krcenter.pl
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Zestawy okuć
Komplet okuć Standard
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta KR Center
(kolor nikiel-satyna)
-wkładki Gerda w systemie jednego klucza
(kolor nikiel)

netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł
Komplet okuć Premium
Elementy zestawu:

(antywłamaniowy)

-antywłamaniowa klamka i rozeta Trust
ﬁrmy Axa (kolor inox)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor nikiel)

netto 390,00 zł
brutto 479,70 zł
Komplet okuć Loft
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta KR Center
(kolor czarny mat)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor czarny)

netto 330,00 zł
brutto 405,90 zł
32
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Komplet okuć Haga Inox
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga ﬁrmy Axa
(kolor inox)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor nikiel)

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł
Komplet okuć Haga Czarny
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga ﬁrmy Axa
(kolor czarny)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor czarny)

netto 420,00 zł
brutto 516,60 zł
Komplet okuć Haga Patina
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga ﬁrmy Axa
(kolor patina)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor patina)

netto 350,00 zł
brutto 430,50 zł
www.krcenter.pl
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Klamki i akcesoria
Haga

Rozstaw 72 mm

Kolor inox

Rozstaw 72 mm

Kolor inox

(antywłamaniowe)

klamka Haga

klamka Trust

netto 140,00 zł
brutto 172,20 zł

netto 170,00 zł
brutto 209,10 zł

rozeta Haga

rozeta Trust

netto 60,00 zł
brutto 73,80 zł

netto 80,00 zł
brutto 98,40 zł

KR Center

Kolor czarny

Kolor czarny mat

(czarna szczotkowana anoda)

Rozstaw 72 mm

klamka Haga

klamka KR Center

netto 150,00 zł
brutto 184,50 zł

netto 80,00 zł
brutto 98,40 zł

rozeta Haga

rozeta KR Center

netto 70,00 zł
brutto 86,10 zł

netto 40,00 zł
brutto 49,20 zł

Kolor patina

34

Trust

Kolor nikiel-satyna

klamka Haga

klamka KR Center

netto 140,00 zł
brutto 172,20 zł

netto 70,00 zł
brutto 86,10 zł

rozeta Haga

rozeta KR Center

netto 60,00 zł
brutto 73,80 zł

netto 30,00 zł
brutto 36,90 zł
Dobre otwarcie na świat

Polecamy!

Komplet okuć Premium

(antywłamaniowy)

Elementy zestawu:

Klamka i rozeta Trust posiadają dodatkową blachę
antyrozwierceniową.

-antywłamaniowa klamka i rozeta Trust
ﬁrmy Axa (kolor inox)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza
klasa B (kolor nikiel)

Szyldy montowane są na trzech śrubach
hartowanych.

Klamka i rozeta Trust od strony zewnętrznej mają aż 12 mm
grubości.

netto 390,00 zł
brutto 479,70 zł

Wkładka nie wystaje poza powierzchnię szyldu, dzięki czemu
nie ma możliwości jej wyłamania.

Osłonki
na zawiasy

Opaski wykańczające

netto 30,00 zł
za komplet

netto 50,00 zł
za komplet

Wymiary: 12x60x2200 mm

Kolory: czarny, patina, nikiel-satyna

brutto 36,90 zł

Wkładki

Rodzaj wkładki

Kolor nikiel, czarny
lub patina

1
2

1

3

3

4
2
www.krcenter.pl
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brutto 61,50 zł

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Wkładka Gerda w
systemie jednego
klucza, kolor nikiel:
rozstaw - 28/45

100,00 zł

123,00 zł

Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B”
w systemie jednego
klucza, kolor nikiel:
rozstaw - 26/45

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B”
w systemie jednego
klucza, kolor patina:
rozstaw - 26/45

170,00 zł

209,10 zł

Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B”
w systemie jednego
klucza, kolor czarny:
rozstaw - 26/45

240,00 zł

295,20 zł
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Koordynatorzy rynku
+48 782 322 422
+48 669 133 330
+48 887 540 540

Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci
punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą
Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl
KR CENTER SP. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl

Dobre otwarcie na świat...
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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
KR CENTER Sp. z o.o. - zabronione.
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