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KATALOG DRZWI

Wyjątkowe drzwi
do wyjątkowych wnętrz

DRE

SUPREME
Autorska linia DRE Supreme to połączenie
jakości oraz wieloletniego doświadczenia
naszej marki z wyjątkowym talentem
architekta Krzysztofa Mirucia.

Dzięki tej współpracy możemy dzisiaj
zaprezentować gamę produktów unikatowych,
a jednocześnie idealnie dopełniających naszą
dotychczasową ofertę. To drzwi stylowe,
odpowiadające na najnowsze trendy w designie,
a zarazem ponadczasowe i jak zawsze wykonane
z najwyższą starannością oraz dbałością o detale.
DRE Supreme to dowód na to, że wsłuchujemy się
w Państwa potrzeby. Nieprzerwanie inwestujemy
w najlepsze rozwiązania technologiczne
i śledzimy zachodzące zmiany we współczesnym
świecie designu.
Wspólnie z Krzysztofem mamy ogromną
przyjemność podzielenia się z Państwem
swoją pasją do tworzenia. Mamy nadzieję,
że drzwi DRE Supreme zagoszczą
w Państwa wymarzonych wnętrzach.
Leszek Berbeć, Prezes DRE Sp. z o.o.

BY KRZYSZTOF

MIRUĆ

Bardzo się cieszę, że mogę przed Państwem otworzyć drzwi
do swojego świata. Znajdą w nim Państwo zachwycający design,
najnowsze trendy, innowacyjne technologie, a przede wszystkim
najwyższą jakość, na którą wszyscy zasługujemy.

DRE Supreme to cztery niezwykłe kolekcje dopasowane do różnych potrzeb
i stylów wnętrzarskich. Każda została zaprojektowana z myślą o najbardziej
wymagających oraz świadomych klientach. Wspólnie z marką DRE zadbaliśmy
o to, aby każdy model został dopracowany w najdrobniejszym detalu. Dobrze
wiemy, że drzwi będą jednym z istotniejszych elementów dekoracyjnych
w Państwa wnętrzu i powinny aranżacyjnie łączyć poszczególne pomieszczenia.
Gorąco zapraszam do zapoznania się z linią DRE Supreme, wierząc, że zechcą
Państwo wybrać spośród naszych propozycji wyjątkowe drzwi do swoich
wyjątkowych wnętrz.
Krzysztof Miruć, architekt, designer, ambasador DRE

HAMPTON

KOLEKCJA

HAMPTON
Kiedy słyszymy „Hampton”, mamy przed
oczami jasne, klasyczne wnętrza, pełne
słońca i wakacyjnej atmosfery. Dzięki
modelom z tej kolekcji możemy przenieść
ten klimat zarówno do dużych domów, jak
i mniejszych mieszkań. Nasze Hampton
to ponadczasowe drzwi ramowe ze
szlachetnymi frezowaniami o uniwersalnym
designie. Jeśli lubią Państwo klasyczne
formy, ta kolekcja powinna Państwu
szczególnie przypaść do gustu.

MOJA PORADA
Kolekcja Hampton jest niezwykle uniwersalna
i pasuje do wielu różnych wnętrzarskich stylów.
Aranżując mieszkanie, warto zwrócić uwagę
na oświetlenie, które może dodatkowo wydobyć
piękne frezowania w drzwiach i spotęgować efekt
trójwymiarowości tych skrzydeł.

HAMPTON

KOLEKCJA

HAMPTON
Drzwi ramowe z frezowanymi ramiakami oraz profilowanymi płycinami
wewnętrznymi. Skrzydła dostępne są w wysokościach 2300 i 2043 mm.
Używane folie MAT są uszlachetniane ekskluzywną technologią fizycznej obróbki
powierzchni, która łączy inteligentne rozwiązania, wysokiej jakości wzornictwo
i wyjątkowe właściwości, takie jak: odporność na zarysowania, łatwe czyszczenie,
ochrona przed odciskami palców, odporność na plamy. Ponadto nie zawierają
formaldehydu i wnoszą cenny wkład w czyste powietrze w naszych pomieszczeniach.
Matowy, estetyczny wygląd tworzy klasyczne, a jednocześnie nowoczesne,
współczesne wykończenie.

W STANDARDZIE
•ramiaki z płyt drewnopochodnych
•płyciny profilowane MDF gr. 19 mm
SKRZYDŁO PRZESUWNE
•system przesuwny dla normy 2043 - istnieje możliwość zastosowania do
kolekcji systemu przesuwnego SPAZIO CD
•krawędź bez przylgi

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE
•krawędź bez przylgi
•gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2300 oraz
2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2043 (zawiasy stanowią
wyposażenie ościeżnicy)
•zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę
patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy oraz zawiasy w
kolorze czarnym dla folii czarna mat, w kolorze białym dla folii biała mat
oraz w kolorze stalowym dla pozostałych kolorów folii MAT.

Łatwe czyszczenie

Odporność na plamy

Ochrona przed
odciskami palców

Nie zawiera
formaldehydu

OPCJE BEZ DOPŁATY
•otwory pod tuleje wentylacyjne

WARTOŚCI SKRZYDE Ł
HAMPTON 1, 2

HAMPTON

NORMA 2043

971 zł netto

1194,33 zł brutto

NORMA 2300

1133 zł netto

1393,59 zł brutto

HAMPTON 2

HAMPTON 2

HAMPTON 2

HAMPTON 1

HAMPTON 1

biała mat

jasna szara mat

ciemna oliwka mat

ciemny niebieski mat

czarna mat 2

FOLI E MAT

OPCJE ZA DOPŁATĄ
•tuleje wentylacyjne stalowe

1 szt. 42 zł | 51,66 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2043

108 zł | 132,84 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2300

126 zł | 154,98 zł

•podcięcie wentylacyjne

25 zł | 30,75 zł

•listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych

23 zł | 28,29 zł

•drzwi dwuskrzydłowe
 UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
w normie 2043 (dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)

cena skrzydła x2

biała mat

jasna szara mat

ciemna oliwka
mat

ciemny
niebieski mat

czarna mat 2

112 zł | 137,76 zł

HAMPTON

CIT Y

KOLEKCJA

CITY

Energia i dynamizm miasta, które nigdy
nie zasypia, nowoczesna architektura oraz
słynna londyńska dzielnica finansowa City
– to wszystko zainspirowało mnie
do zaprojektowania tej niezwykłej kolekcji
drzwi. Znajdą w niej Państwo proste
i nowoczesne skrzydła płytowe. Wyróżniają
je linearne dekory, które można dopasować
do własnych preferencji. Do wyboru mamy
wersje z eleganckim ciemnym szkłem oraz
pięknymi intarsjami w złocie, stali, miedzi,
bieli i czerni. Dekory występują zarówno
w opcji horyzontalnej, jak i wertykalnej.

MOJA PORADA
Intarsje w skrzydłach warto dopasować
do innych elementów wystroju wnętrza, np.
jeśli zdecydują się Państwo na złoto, polecam
dobranie lamp, mebli i dekoracji w tym samym
wykończeniu. Dzięki temu pomieszczenie będzie
wyglądało na spójne i dopracowane.

CIT Y

KOLEKCJA

CITY

Modele drzwi płytowych CITY 1, CITY 2 o wysokości skrzydła 2300 i 2043
mm wykonane są w Laminatach Połyskowych (bianco, moro) oraz foliach
MAT: biała mat, czarna mat 2, jasna szara mat, ciemna oliwka mat, ciemny
niebieski mat. Model CITY 3 to drzwi ramowe o wysokości 2300 i 2043 mm,
który dostępny jest wyłącznie w dekorach bianco, biała mat, jasna szara
mat. W modelu CITY 3 dostępna jest czarna szyba laminowana 8mm
i czarne intarsje wykonane z laminatu mat moro.

Przy dekorach MAT obrzeże skrzydła jest czarne, przy laminacie akrylowym obrzeże
w kolorze skrzydła. Laminat Połyskowy o gr. 0,7–0,8 mm to nowoczesny laminat
o wysokim stopniu połysku, dający efekt odbicia lustrzanego. Charakteryzuje się
idealnie gładką powierzchnią o podwyższonej odporności na zarysowania. Używane
folie MAT są uszlachetniane ekskluzywną technologią fizycznej obróbki powierzchni,
która łączy inteligentne rozwiązania, wysokiej jakości wzornictwo i wyjątkowe
właściwości, takie jak: odporność na zarysowania, łatwe czyszczenie, ochrona przed
odciskami palców, odporność na plamy. Ponadto nie zawierają formaldehydu i wnoszą
cenny wkład w czyste powietrze w naszych pomieszczeniach. Matowy, estetyczny
wygląd tworzy klasyczne, a jednocześnie nowoczesne, współczesne wykończenie.

W STANDARDZIE
•krawędź bez przylgi
•wypełnienie płyta wiórowa pełna lub płyta wiórowa otworowa
•skrzydło oklejone laminatem połyskowym lub foliami MAT
•dla foli MAT obrzeże w kolorze czarnym, dla dekorów akrylowych obrzeże
w kolorze skrzydła
•zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową
lub zamek magnetyczny oszczędnościowy oraz zawiasy w kolorze czarnym dla
obrzeża czarnego i w kolorze białym dla obrzeża białego.
•gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2300 oraz 2 zawiasy
wpuszczane Estetic 80 dla normy 2043 (zawiasy stanowią wyposażenie
ościeżnicy)

SKRZYDŁO PRZESUWNE
•system przesuwny dla normy 2043 - istnieje możliwość zastosowania do
kolekcji systemu przesuwnego SPAZIO CD
•krawędź bez przylgi
OPCJE BEZ DOPŁATY
•otwory pod tuleje wentylacyjne

WARTOŚCI SKRZYDE Ł
modele
NORMA 2043

NORMA 2300

CIT Y

folie mat

laminaty połyskowe

DOSTĘPNE INTARSJE

CITY 1, 2

1090 zł

1340,70 zł

1562 zł

1921,26 zł

•stal szczotkowana

CITY 3

1421 zł

1747,83 zł

1973 zł

2426,79 zł

•miedź szczotkowana

CITY 1, 2

1375 zł

1691,25 zł

2057 zł

2530,11 zł

CITY 3

1658 zł

2039,34 zł

2302 zł

2831,46 zł

•złoto szczotkowane
•mat bianco
•mat moro

CITY 3

CITY 2

CITY 2

CITY 1

CITY 1

bianco, czarna szyba laminowana

jasna szara mat, intarsja miedź
szczotkowana

ciemna oliwka mat, intarsja mat moro

ciemny niebieski mat, intarsja stal
szczotkowana

czarna mat 2, intarsja złoty
szczotkowany

OPCJE ZA DOPŁATĄ
•tuleje wentylacyjne stalowe CITY 1, 2

FOLI E MAT
1 szt. 42 zł | 54,66 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2043

108 zł | 132,84 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2300

126 zł | 154,98 zł

•podcięcie wentylacyjne

25 zł | 30,75 zł

•listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych CITY 1, 2 FOLIE MAT

23 zł | 28,29 zł

•listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych CITY 1, 2 LAMINATY POŁYSKOWE

75 zł | 92,25 zł

•kratka wentylacyjna aluminiowa CITY 1, 2
•drzwi dwuskrzydłowe CITY 1, 2
 UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
w normie 2043 (dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)

L AM I NAT Y PO ŁYSKOWE

biała mat

jasna szara mat

ciemny
niebieski mat

czarna mat 2

ciemna oliwka
mat

bianco

moro

102 zł | 125,46 zł
cena skrzydła x2
112 zł | 137,76 zł

CIT Y

SOHO

KOLEKCJA

SOHO

Nasza miłość do stylu loftowego nie
przemija i wcale mnie to nie dziwi. Można
go z powodzeniem dostosować do własnego
gustu, a jego elementy przemycić do wnętrz
w różnym klimacie. Jeśli lubią Państwo
ponadczasowy loftowy klimat, polecam
kolekcję Soho. Znajdą w niej Państwo
drzwi płytowe z bezpieczną mleczną
lub transparentną szybą oraz czarnymi
geometrycznymi podziałami. Do wyboru
jest kilka modeli w różnych kolorach
i wysokościach.

MOJA PORADA
Motyw graficznych linii, które zdobią drzwi,
warto kontynuować w innych elementach
wyposażenia wnętrza. Mogą Państwo postawić
np. na podłużne czarne uchwyty lub prostokątne
lustro w ciemnej ramie. Proszę pamiętać, że
kolekcja Soho sprawdzi się nie tylko w typowo
loftowych aranżacjach, lecz także świetnie się
wpisze w proste i eleganckie wnętrza.

SOHO

KOLEKCJA

SOHO

Drzwi płytowe o wysokości skrzydła 2300 i 2043 mm z czarną ramką SLIM
i szprosami. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa pełna, szyba
bezpieczna klejona VSG 22.1 mleczna lub przeźroczysta. Powierzchnia
skrzydła oklejona jest folią MAT.

W STANDARDZIE
•rama z płyty drewnopochodnej
•wypełnienie płyta wiórowa pełna
•szyba laminowana 4 mm mleczna lub przeźroczysta
•ramka przyszybowa SLIM czarna
•obrzeże w kolorze czarnym

Używane folie MAT są uszlachetniane ekskluzywną technologią fizycznej obróbki
powierzchni, która łączy inteligentne rozwiązania, wysokiej jakości wzornictwo
i wyjątkowe właściwości, takie jak: odporność na zarysowania, łatwe czyszczenie,
ochrona przed odciskami palców, odporność na plamy. Ponadto nie zawierają
formaldehydu i wnoszą cenny wkład w czyste powietrze w naszych pomieszczeniach.
Matowy, estetyczny wygląd tworzy klasyczne, a jednocześnie nowoczesne,
współczesne wykończenie.

SKRZYDŁO PRZESUWNE
•system przesuwny dla normy 2043 - istnieje możliwość zastosowania do
kolekcji systemu przesuwnego SPAZIO CD
•krawędź bez przylgi
SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE
•krawędź bez przylgi
•gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2300 oraz
2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2043 (zawiasy stanowią
wyposażenie ościeżnicy)

WARTOŚCI SKRZYDE Ł
SOHO 1,2,3

SOHO 4

SOHO 5

NORMA 2043

1399 zł

1720,77 zł

1199 zł

1474,77 zł

859 zł

1056,57 zł

NORMA 2300

1789 zł

2200,47 zł

1555 zł

1912,65 zł

1156 zł

1421,88 zł

•zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę
patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy oraz zawiasy w
kolorze czarnym dla obrzeża czarnego.

OPCJE BEZ DOPŁATY
•tuleje wentylacyjne

SOHO

SOHO 1

SOHO 2

SOHO 3

SOHO 4

SOHO 5

biała mat

jasna szara mat

ciemna oliwka mat

ciemny niebieski mat

czarna mat 2

OPCJE ZA DOPŁATĄ

FOLI E MAT

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2043

108 zł | 132,84 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2300

126 zł | 154,98 zł

•podcięcie wentylacyjne
•kratka wentylacyjna aluminiowa
•listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych
•drzwi dwuskrzydłowe
 UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
w normie 2043 (dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)

25 zł | 30,75 zł
102 zł | 125,46 zł
23 zł | 28,29 zł
cena skrzydła x2

biała mat

jasna szara mat

ciemna oliwka
mat

ciemny
niebieski mat

czarna mat 2

112 zł | 137,76 zł

SOHO

SOL

KOLEKCJA

SOL

To kolekcja dla miłośników geometrycznych
wzorów i trójwymiarowych powierzchni.
Graficzne frezowania dodają drzwiom
charakteru, a dzięki zastosowaniu lakieru
akrylowego UV mamy gwarancję, że
skrzydła długo pozostaną białe. Do wyboru
jest kilka modeli dla miłośników zarówno
prostych linii, jak i obłych kształtów oraz
zabawy geometrią.

MOJA PORADA
Drzwi z tej kolekcji mogą stanowić ciekawą
dekorację prostych wnętrz lub idealne
dopełnienie geometrycznych aranżacji. W drugim
przypadku proszę pamiętać o dopasowaniu
modelu do kształtów, które znajdziemy
w pomieszczeniu, np. model Sol 2 warto łączyć
z obłymi meblami i okrągłym lustrem. Proszę
także pamiętać, że pionowe linie, takie jak
w drzwiach Sol 4, optycznie podwyższą
pomieszczenie.

SOL

KOLEKCJA

SOL

Drzwi płytowe frezowane i malowane wysokiej jakości lakierem akrylowym
UV. Skrzydła drzwiowe dostępne w dwóch wariantach wysokości 2043 mmm
i 2300 mm.

W STANDARDZIE
•skrzydło malowane lakierem akrylowym UV
•rama z płyty drewnopochodnej
•wypełnienie płyta wiórowa pełna

Powierzchnia skrzydła i ościeżnicy w kolekcji SOL zabezpieczana jest przed
malowaniem specjalnym materiałem podkładowym. Drzwi SOL malowane są wysokiej
jakości lakierem akrylowym, który utwardzany jest technologią promieniowania UV.
Gwarantuje to najwyższą jakość wykonania oraz zabezpiecza drzwi przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami w trakcie codziennego
użytkowania

SKRZYDŁO PRZESUWNE
•system przesuwny dla normy 2043 - istnieje możliwość zastosowania do
kolekcji systemu przesuwnego SPAZIO CD
•krawędź bez przylgi

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE
•krawędź bez przylgi
•gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2300 oraz
2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 dla normy 2043 (zawiasy stanowią
wyposażenie ościeżnicy)

WARTOŚCI SKRZYDE Ł
SOL 1, 2, 3, 4
NORMA 2043

989 zł

1216,47 zł

NORMA 2300

1190 zł

1463,70 zł

•zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę
patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy oraz zawiasy w
kolorze białym dla obrzeża białego.

OPCJE BEZ DOPŁATY
•tuleje wentylacyjne

SOL

SOL 1

SOL 2

SOL 3

SOL 4

lakier akrylowy UV biały

lakier akrylowy UV biały

lakier akrylowy UV biały

lakier akrylowy UV biały

L AKI E R AKRYLOW Y UV

OPCJE ZA DOPŁATĄ
•skrzydła „90” i „100” dla normy 2043

108 zł | 132,84 zł

•skrzydła „90” i „100” dla normy 2300

126 zł | 154,98 zł

•podcięcie wentylacyjne
•kratka wentylacyjna aluminiowa
 UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
w normie 2043 (dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)

25 zł | 30,75 zł
102 zł | 125,46 zł
112 zł | 137,76 zł

biały RAL 9003

SOL

KLAMKI
Odpowiednio dobrane klamki są dopełnieniem drzwi. Proponujemy Państwu klamki dobrane idealnie pod kolekcje DRE SUPREME. Do kolekcji HAMPTON proponujemy klamki TELESTA
w kolorze czarnym mat, do kolekcji CITY idealnie sprawdzą się klamki CUBE SLIM w kolorze dobranym do wybarwienia intarsji. W modelach CITY gdzie zastosowano intarsję w kolorze
miedzi szczotkowanej proponujemy klamkę TELESTA z dodatkiem miedzi. Klamka czarna TOM perfekcyjnie współgra z graficzną formą kolekcji SOHO. Uniwersalna forma klamki LIMA
FIT współgra z kolekcją SOL jak i pozostałymi kolekcjami.

klamka CUBE SLIM - chrom szczotkowany
155 zł | 190,65 zł

szyld na klucz
54 zł | 66,42 zł

szyld na patent
54 zł | 66,42 zł

szyld łazienkowy
89 zł | 109,47 zł

klamka TELESTA - czarny mat
188 zł | 231,24 zł

szyld na klucz
39 zł | 47,97 zł

szyld na patent
39 zł | 47,97 zł

szyld łazienkowy
49 zł | 60,27 zł

klamka CUBE SLIM - mosiądz szczotkowany
155 zł | 190,65 zł

szyld na klucz
54 zł | 66,42 zł

szyld na patent
54 zł | 66,42 zł

szyld łazienkowy
89 zł | 109,47 zł

klamka TELESTA - czarny mat/miedź
188 zł | 231,24 zł

szyld na klucz
39 zł | 47,97 zł

szyld na patent
39 zł | 47,97 zł

szyld łazienkowy
49 zł | 60,27 zł

klamka LIMA FIT - czarny mat
202 zł | 248,46 zł

szyld na klucz
64 zł | 78,72 zł

szyld na patent
64 zł | 78,72 zł

szyld łazienkowy
93 zł | 114,39 zł

klamka TOM - czarny mat
99 zł | 121,77 zł

szyld na klucz
43 zł | 52,89 zł

szyld na patent
43 zł | 52,89 zł

szyld łazienkowy
63 zł | 77,49 zł

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY SPAZIO CD
SPAZIO CD
System przesuwny naścienny z anodowaną prowadnicą i blendą prostokątną. Przeznaczony
do skrzydeł płytowych i ramowych w normie wysokości 2043. Jest to rozwiązanie przeznaczone
do obrobionego na gotowo ościeża.
W SKŁ AD ZESTAWU WCHODZI :

SYSTE M SPAZIO CD

•prowadnica wraz z zaślepkami bocznymi
•wózki jezdne systemu

822 zł netto | 1011,06 zł brutto

•uchwyty montażowe skrzydła drzwiowego

frezowanie
prowadzące

profil prowadzący
CITY 3

•prowadnik dolny
•zestaw montażowy (śruby, wkręty).
 o skompletowania systemu należy dokupić skrzydło przesuwne w wersji z uchwytem. Uchwyty
D
należy dokupić oddzielnie.
UCHWYTY OWALNE

przekrój pionowy

2100

UCHWYTY OKRĄGŁE

złoty satyna

chrom

chrom satyna

2100

złoty

złoty

złoty satyna

czarny

czarny

chrom

chrom satyna

•Uchwyt okrągły 1 szt. 38 zł | 46,74 zł
•Uchwyt owalny 1 szt. 57 zł | 70,11 zł
Komplet uchwytów na jedno skrzydło stanowią 2 szt.

„60”

A

S

L

600

644

1300
1500

„70”

700

744

„80”

800

844

1700

„90”

900

944

1900

„100”

1000

1044

2100

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe “60” - “100”.

A - szerokość otworu w murze
S - szerokość skrzydła
L - długość prowadnicy

KONSTRU KCJA

ZASTOSOWAN I E

Ościeżnica regulowana bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej.
Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w całości folią mat, laminatem akrylowym lub malowana. Jej
konstrukcja przystosowana jest do grubości skrzydła 40 mm i pozwala na zastosowanie do ścian
o grubości od 75-320 mm oraz na regulację +20 mm.

Ościeżnica regulowana bezprzylgowa ma zastosowanie do kolekcji DRE Supreme w standardzie
wysokości 2043 oraz 2300. Wariant łączenia ościeżnicy pod kątem 45 i 90 dostępny w kolekcjach,
HAMPTON, CITY, SOHO oraz SOL.
ZAWARTOŚĆ KOM PLETU

CE NY OŚCI EŻN IC REGU LOWANYCH BEZPRZYLGOW YCH W YSOKOŚĆ SKRZYD Ł A 2043 M M
grubość
muru

FOLIE MAT

LAMINATY AKRYLOWE

MALOWANE

Cmin

Cmax

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

75

95

735 zł

904,05 zł

1 102 zł

1 355,46 zł

991 zł

1218,93 zł

95

115

749 zł

921,27 zł

1 123 zł

1 381,29 zł

1011 zł

1243,53 zł
1268,13 zł

Belka główna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim kątownikiem (80 mm) o małych
promieniach zaokrąglenia profilu przekroju poprzecznego (R2), uszczelka drzwiowa, zestaw
zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy wg dołączonej
instrukcji. Ościeżnice pakowane są w opakowania kartonowe.

cena brutto

120

140

759 zł

933,57 zł

1 145 zł

1 408,35 zł

1031 zł

140

160

773 zł

950,79 zł

1 166 zł

1 434,18 zł

1049 zł

1290,27 zł

160

180

785 zł

965,55 zł

1 188 zł

1 461,24 zł

1068 zł

1313,64 zł

180

200

800 zł

984,00 zł

1 208 zł

1 485,84 zł

1086 zł

1335,78 zł

200

220

812 zł

998,76 zł

1 229 zł

1 511,67 zł

1106 zł

1360,38 zł

220

240

824 zł

1013,52 zł

1 251 zł

1 538,73 zł

1125 zł

1383,75 zł

240

260

836 zł

1028,28 zł

1 272 zł

1 564,56 zł

1143 zł

1405,89 zł

260

280

849 zł

1044,27 zł

1 293 zł

1 590,39 zł

1158 zł

1424,34 zł

280

300

861 zł

1059,03 zł

1 311 zł

1 612,53 zł

1177 zł

1447,71 zł

300

320

875 zł

1076,25 zł

1 333 zł

1 639,59 zł

1199 zł

1474,77 zł

wariant ościeżnicy łączonej pod kątem:
45o

przekrój pionowy

wariant ościeżnicy łączonej pod kątem:
90o

podłoga

CE NY OŚCI EŻN IC REGU LOWANYCH BEZPRZYLGOW YCH W YSOKOŚĆ SKRZYD Ł A 2300 M M
grubość
muru

wymagana wysokość otworu w murze
2079*/2336 mm**

FOLIE MAT

LAMINATY AKRYLOWE

MALOWANE

Cmin

Cmax

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

75

95

1076 zł

1323,48 zł

1637 zł

2013,51 zł

1430 zł

1758,90 zł

95

115

1094 zł

1345,62 zł

1665 zł

2047,95 zł

1458 zł

1793,34 zł

120

140

1112 zł

1367,76 zł

1692 zł

2081,16 zł

1484 zł

1825,32 zł

140

160

1131 zł

1391,13 zł

1721 zł

2116,83 zł

1514 zł

1862,22 zł
1894,20 zł

160

180

1146 zł

1409,58 zł

1750 zł

2152,50 zł

1540 zł

180

200

1168 zł

1436,64 zł

1779 zł

2188,17 zł

1565 zł

1924,95 zł

200

220

1186 zł

1458,78 zł

1809 zł

2225,07 zł

1595 zł

1961,85 zł

220

240

1204 zł

1480,92 zł

1836 zł

2258,28 zł

1624 zł

1997,52 zł

240

260

1222 zł

1503,06 zł

1866 zł

2295,18 zł

1648 zł

2027,04 zł

260

280

1239 zł

1523,97 zł

1895 zł

2330,85 zł

1673 zł

2057,79 zł

280

300

1260 zł

1549,80 zł

1924 zł

2366,52 zł

1701 zł

2092,23 zł

300

320

1274 zł

1567,02 zł

1952 zł

2400,96 zł

1732 zł

2130,36 zł

Ceny zawierają również 2 zawiasy z płytkami mocującymi dla wysokości 2043 i 3 zawiasy z płytkami mocującymi dla wysokości 2300.
Ceny ościeżnic łączonych pod kątem 90o - dopłata 37 zł | 45,51 zł
Dopłata za trzeci zawias Estetic 80 dla wysokości 2043 - 112 zł | 137,76 zł
Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych w normie 2043: +50%. (w przypadku użycia 3 zawiasów dopłata dodatkowa 226 zł | 277,98 zł)
Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych w normie 2300: +50%.

INFORMACJE TECHNICZNE

przekrój poziomy

przekrój stojaka

DO DR Z WI DWUS KR Z YD ŁOW YCH

D - wymagana szerokość otworu w murze

DO DR Z WI J E DNOS KR Z YD ŁOW YCH
60

120

A

C

D

E

1274

1318

1378

1458

A

C

D

E

130

1374

1418

1478

1558

627

671

711

811

140

1474

1518

1578

1658

70

727

771

811

911

150

1574

1618

1678

1758

80

827

871

911

1011

160

1674

1718

1778

1858

90

927

971

1011

1111

170

1774

1818

1878

1958

100

1027

1071

1111

1211

180

1874

1918

1978

2058

* dla wymiaru skrzydła 2043 mm, ** dla wymiaru skrzydła 2300 mm
*** UWAGA: ościeżnica 075-095 ma odmienny przekrój, dla grubości muru 75-89 mm konieczne będzie samodzielne
skrócenie pióra kątownika ruchomego

ZASTOSOWANIE
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa z panelami kątowymi ma
zastosowanie do kolekcji CITY w laminatach połyskowych w wersji
bezprzylgowej rozwiernej jednoskrzydłowej.
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU
Belki pionowe z szerokim kątownikiem (80 mm) o małych promieniach
zaokrąglenia profilu przekroju poprzecznego (R2), belka górna z
panelami kątowymi do wyboru, uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów,
komplet elementów przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy wg
dołączonej instrukcji. Ościeżnice pakowane są w opakowania kartonowe.

W ościeżnicy bezprzylgowej z panelami kątowymi użyto laminatów połyskowych. Jest to
innowacyjny laminat akrylowy o wysokim stopniu połysku, z efektem odbicia lustrzanego.
Ponadto laminat charakteryzuje się idealnie gładką powierzchnią oraz podwyższoną
odpornością na zarysowania..
Przekrój nadproża

Przekrój pionowy A-A

Cena kompletu= cena dwóch belek pionowych + cena belki górnej z
panelami kątowymi
CE NY BE LE K GÓRNYCH Z PAN E L AM I K ĄTOW YM I
wielkość paneli
górnych

strona A

strona B

cena netto

cena brutto

80 mm (x2)

80

80

366 zł

450,18 zł

180 mm (x2)

180

180

524 zł

644,52 zł

900 mm (x2)

900

900

1052 zł

1293,96 zł

80/180 mm (1/1)

80

180

446 zł

548,58 zł

180/80 mm (1/1)

180

80

446 zł

548,58 zł

80/900 mm (1/1)

80

900

710 zł

873,30 zł

900/80 mm (1/1)

900

80

710 zł

873,30 zł

180/900 mm (1/1)

180

900

788 zł

969,24 zł

900/180 mm (1/1)

900

180

788 zł

969,24 zł

grubość muru

ceny dwóch belek pionowych
norma 2043

Przekrój stojaka

podłoga

ceny dwóch belek pionowych
norma 2300

Cmin

Cmax

cena netto

cena brutto

cena netto

75

95

993 zł

1221,39 zł

1484 zł

cena brutto
1825,32 zł

95

115

1013 zł

1245,99 zł

1509 zł

1856,07 zł

120

140

1031 zł

1268,13 zł

1534 zł

1886,82 zł

140

160

1049 zł

1290,27 zł

1560 zł

1918,80 zł
1952,01 zł

160

180

1068 zł

1313,64 zł

1587 zł

180

200

1089 zł

1339,47 zł

1614 zł

1985,22 zł

200

220

1106 zł

1360,38 zł

1640 zł

2017,20 zł
2047,95 zł

220

240

1125 zł

1383,75 zł

1665 zł

240

260

1144 zł

1407,12 zł

1691 zł

2079,93 zł

260

280

1164 zł

1431,72 zł

1716 zł

2110,68 zł

* wymiar dla drzwi o wysokości 2043 mm

280

300

1181 zł

1452,63 zł

1743 zł

2143,89 zł

** wymiar dla drzwi o wysokości 2300 mm

300

320

1201 zł

1477,23 zł

1767 zł

2173,41 zł

*** Uwaga - ościeżnica 075-095 ma płytszy wpust pod kątownik
ruchomy, dla grubości muru 75-89 mm konieczne będzie samodzielne
skrócenie pióra kątownika ruchomego.

Ceny w normie 2043 zawierają 2 zawiasy z płytkami mocującymi.
Dopłata za trzeci zawias Estetic 80 dla wysokości 2043 - 112 zł | 137,76 zł

INFORMACJE TECHNICZNE

DRE Sp. z o.o.
82-300 Elbląg—Gronowo Górne
ul. Nefrytowa 4

tel. 55 236 42 58
e-mail: dre@dre.pl

dre.pl/supreme

