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Grupa produktów Produkt od strony

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Zestawienie wzorów 575
Opis produktów ThermoSafe/ThermoSafe Hybrid/ ThermoPlan Hybrid 580
Dane techniczne ThermoSafe/ThermoSafe Hybrid 583

//NOWOŚĆ Dane techniczne ThermoPlan Hybrid 590
Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe/ThermoSafe Hybrid 593

//NOWOŚĆ Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid 676

Zestawienie szyb
Przeszklenia izolacyjne 3-szybowe 688

Element boczny, nieruchomy
Dane techniczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej / łączonej 729 – 730
Elementy boczne, całkowicie przeszklone 695

Naświetle górne, nieruchome
Dane techniczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej / łączonej 729 – 730
Naświetla górne, całkowicie przeszklone 700

Wyposażenie dodatkowe do drzwi aluminiowych, elementów bocznych, naświetli górnych
Uchwyty, klamki 708
Zamki 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe 717

Grupa produktów Produkt od strony

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon
Zestawienie wzorów 731
Opis produktu ThermoCarbon 732
Dane techniczne ThermoCarbon 734
Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon 738

Zestawienie szyb
Przeszklenia izolacyjne 3-szybowe 758

Element boczny, nieruchomy
Dane techniczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej / łączonej 776
Elementy boczne, całkowicie przeszklone 760

Wyposażenie dodatkowe do drzwi aluminiowych, elementów bocznych, naświetli górnych
Uchwyty, klamki 766
Zamki 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe 772

Więcej informacji o aluminiowych drzwiach zewnętrznych  
ThermoSafe i ThermoCarbon znajdą Państwo w naszym prospekcie.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid / 
ThermoPlan Hybrid
Spis treści

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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w

w
ła
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 
ThermoCarbon

Spis treści

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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100 mm

ThermoCarbon
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Grupa produktów Produkt od strony

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Drzwi zewnętrzne 
TopComfort 
z wielkopłaszczyznowym 
przeszkleniem 

Opis produktu TopComfort 778
Dane techniczne TopComfort 781
Zestawienie wg numerów typów 784
Aluminiowe drzwi zewnętrzne
1-skrzydłowe wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem 786 – 788

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
1-skrzydłowe

wzór 100
790 – 793

wzór 101 ze szczebliną poziomą
Aluminiowe drzwi zewnętrzne
2-skrzydłowe

wzór 102
794 – 797 

wzór 103 ze szczebliną poziomą

Elementy boczne, stałe
Dane techniczne dotyczące konstrukcji słupowo-ryglowej, łączonej 798 – 799
Elementy boczne dla wzoru 100 z ozdobnym przeszkleniem 789
Elementy boczne z wielkopłaszczyznowym przeszkleniem 800

Naświetla górne
Dane techniczne dotyczące konstrukcji słupowo-ryglowej, łączonej 798 – 799
Naświetle górne  z wielkopłaszczyznowym przeszkleniem 804

Przeszklenia

Panele i przeszklenia 

Wskazówki do przeszkleń izolacyjnych 810
Panele do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort - wzory 100 do 103 810
Przeszklenia izolacyjne 811
Przykładowe obliczenie - wzór 100 z WSG, panelem i szczebliną 810

Przeszklenia izolacyjne
Potrójne przeszklenia 811
Potrójne przeszklenia, klasa RC2 811

Wyposażenie dodatkowe do aluminiowych drzwi zewnętrznych, elementów bocznych i naświetli górnych

Aluminiowe drzwi 
zewnętrzne,  
elementy boczne  
i naświetla górne 

Uchwyty, komplety okuć i klamek 812
Klamki wewnętrzne i uchwyty wewnętrzne 818
Zamki wielopunktowe, zamki rolkowo - zapadkowe, zamki przeciwpaniczne 814
Elektrozaczep 818
Wkładki patentowe i klucze 818
Zawiasy 818
Samozamykacze i napędy 819
Pozostałe wyposażenie dodatkowe
(blokada drzwi, zestyki, pakiet Thermo, sztanga przeciwpaniczna, blacha cokołowa i inne) 820

Warianty ramy 820
Profile posadzkowe 820
Profile wpuszczane w posadzkę BP-K 821
Profile wpuszczane w posadzkę BP-A 821
Uszczelnienie elementu wpuszczanego w posadzkę 821
Profile kątowe 822
Profile dodatkowe 822
Profile poszerzajace 823
Profile statyczne dla konstrukcji słupowo - ryglowej 823
Profile statyczne dla konstrukcji łączonej 823
Dopłata za łączenie 823
Szczebliny 823
Aluminiowe profile rurowe, czterokątne (Tappe) 824
Drzwi otwierane na zewnątrz i drzwi o zwiększonych wymiarach  
(możliwe tylko w połączeniu z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym) 823

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Spis treści
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Grupa produktów Produkt od strony

Skrzynki instalacyjne RSA 

System „RSA 2“  
ocieplany

Ceny za komplet skrzynek na listy „RSA2” łącznie z płytami
frontowymi, skrzynkami na listy i elementami  827

Skrzynki instalacyjne „RSA2” 828
Elementy „RSA2” 828
Skrzynki na listy „RSA2” 829
System płyt frontowych „RSA2” 829

System „Classic“ Ceny za komplet skrzynek na listy „RSA-Classic” łącznie z płytami
frontowymi, skrzynkami na listy i elementami 830

Komponenty systemu „RSA2” i „Classic” nie mogą być ze sobą łączone lub między sobą wymieniane.

Skrzynki na listy 
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i TopComfort

Spis treści
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Składanie zamówienia z podaniem numerów typów

W celu uproszczenia procedury składania zamówienia na drzwi zewnętrzne, najbardziej popularne z nich zaopatrzono w numery typów.
Poniżej przedstawiamy odpowiednie zestawienie. Numery typów są zaznaczone nad poszczególnymi ilustracjami (np. T1, T2 itd.). Przy składaniu
zamówienia prosimy wpisać numer typu danych drzwi na formularzu zamówieniowym. W ten sposób najważniejsze informacje o danych drzwiach 
są już zdefiniowane. Nie ma konieczności sporządzania szkiców do zamówienia. W takim wypadku na formularzu zamówieniowym należy podać 
jedynie kilka dodatkowych informacji, np. rodzaj profili, rodzaj powierzchni, typ konstrukcyjny, zewnętrzne wymiary ramy, wymiary podziału itp.
Ponadto należy zakreślić lub wypełnić odpowiednie pola zawierające informacje o niestandardowych elementach wyposażenia lub akcesoriach.

ThermoSafe i ThermoCarbon

T1 T2 T3 T3.1 T4 T4.1 T5 T6
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3

ThermoSafe

T7 T8 T9 T9.1 T10 T10.1 T11 T12
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1

2.1

1.1

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid 
i ThermoCarbon

Przegląd według numerów typów 

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid

100 mm

ThermoCarbon
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 * Dla tych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688 .

Wzór 40
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 593

Wzór 45
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 594

Wzór 65
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 595

Wzór 75
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 596

Wzór 110
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 597

Wzór 136
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 598

Wzór 140
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 599

Wzór 166
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 600

Wzór 173
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 601

Wzór 176
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 602

Wzór 177
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 603

Wzór 185
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 604

Wzór 188
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 605

Wzór 189
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 606
ThermoPlan Hybrid

strona 676

Wzór 222
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 607

Wzór 402
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 608

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zestawienie wzorów
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

Wzór 413
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 609

Wzór 449
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 610

Wzór 501
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 611
ThermoPlan Hybrid

strona 677

Wzór 502
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 612
ThermoPlan Hybrid

strona 678

Wzór 503
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 613
ThermoPlan Hybrid

strona 679

Wzór 504
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 614
ThermoPlan Hybrid

strona 680

Wzór 505
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 615
ThermoPlan Hybrid

strona 681

Wzór 514
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 616

Wzór 515
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 617

Wzór 524
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 618

Wzór 525
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 619

Wzór 551
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 620

Wzór 552
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 621

Wzór 553
ThermoSafe
strona 622

Wzór 554
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 623

Wzór 555
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 624

 * Dla tych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zestawienie wzorów
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Wzór 556
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 625

Wzór 557
ThermoSafe
strona 626

Wzór 558
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 627

Wzór 559
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 628

Wzór 560
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 629

Wzór 565
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 630

Wzór 568
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 631

Wzór 581
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 632

Wzór 583
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 633

Wzór 585
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 634

Wzór 590
ThermoSafe
strona 635

Wzór 596
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 636

Wzór 650
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 637

Wzór 659
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 638

Wzór 667
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 639

Wzór 675
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 640

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

 * Dla tych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zestawienie wzorów
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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 * Dla tych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688.

Wzór 680
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 641

Wzór 686
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 642
ThermoPlan Hybrid

strona 682

Wzór 689
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 643

Wzór 693
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 644

Wzór 694
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 645

Wzór 697
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 646

Wzór 723
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 647

Wzór 757
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 648

Wzór 759
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 649

Wzór 762
ThermoSafe
strona 650

Wzór 771
ThermoSafe
strona 651

Wzór 777
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 652

Wzór 779
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 653

Wzór 797
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 654

Wzór 799
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 655

Wzór 823 *
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 656

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zestawienie wzorów
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid (dopasowane do bram segmentowych LPU-40 z przetłoczeniami M lub L)
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

Równy podział paneli jak 
w bramach segmentowych 
z przetłoczeniami M  
o wysokościach wzorcowych:
• 2000 mm wzór 825
• 2125 mm wzór 845
• 2250 mm wzór 855

Wzory 825 / 845 / 855
ThermoSafe / 

ThermoSafe Hybrid
strona 670

Równy podział paneli jak 
w bramach segmentowych 
z przetłoczeniami L  
o wysokościach wzorcowych:
• 2000 mm wzór 875
• 2125 mm wzór 895
• 2250 mm wzór 898

Wzory 875 / 895 / 898
ThermoSafe / 

ThermoSafe Hybrid
strona 671

 * Dla tych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi

Wzór 832 *
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 657

Wzór 836 *
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 658

Wzór 860 *
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 659
ThermoPlan Hybrid

strona 683

Wzór 861
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 660

Wzór 862
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 661
ThermoPlan Hybrid

strona 684

Wzór 867
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 662
ThermoPlan Hybrid

strona 685

Wzór 871
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 663
ThermoPlan Hybrid

strona 686

Wzór 872
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 664
ThermoPlan Hybrid

strona 687

Wzór 877
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 665

Wzór 878
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 666

Wzór 879
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

strona 667

Wzór 891 *
ThermoSafe
strona 668

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zestawienie wzorów
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Profile

• profil zespolony wykonany ze ściskanego profilu ze stopu aluminium AlMgSi 0.5-F22 wg DIN 1725 (minimalna wytrzymałość na rozciąganie 215 N/mm2 
wg DIN 1748) i ze statecznego profilu poliamidowego 6.6 w 25% wzmocnionego włóknem szklanym, profil skrzydła wewnątrz ramy

• ThermoSafe  
wypełnienie z twardej pianki PU całkowicie zakrywające skrzydło, grubość konstrukcji skrzydła 73 mm, grubość konstrukcji ramy 82 mm, 
szerokość licowa ramy 70 mm (standardowo 70) lub 110 mm (standardowo 110), izolacja komorowa w profilu skrzydła i ramy

• ThermoSafe Hybrid  
wypełnienie z twardej pianki PU całkowicie zakrywające skrzydło, grubość konstrukcji skrzydła 73 mm, blacha zewnętrzna ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo, grubość konstrukcji ramy 82 mm, szerokość licowa ramy 70 mm (standardowo 70) lub 110 mm (standardowo 110), 
izolacja komorowa w profilu skrzydła i ramy

• ThermoPlan Hybrid  
wypełnienie z twardej pianki PU całkowicie zakrywające skrzydło, grubość konstrukcji skrzydła 82 mm, zlicowana z ramą, blacha zewnętrzna 
ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, grubość konstrukcji ramy 82 mm, szerokość licowa ramy 70 mm (standardowo 70)  
lub 110 mm (standardowo 110), izolacja komorowa w profilu skrzydła i ramyl

• Wysokość profilu elementu bocznego 100 mm, z blachą cokołową 150 mm

• Zakres wymiarów „Standard 70”:
 – szerokość x wysokość (RAM): 1250 mm × 2250 mm (standard)
 – wymiary zwiększone (opcjonalnie za dopłatą):  

szerokość x wysokość (RAM) 1250 × 2350 mm 
szerokość x wysokość (RAM) 1250 × 2351 – 2500 mm wykonanie XXL

• Zakres wymiarów „Standard 110”:
 – szerokość x wysokość (RAM): 1330 mm × 2290 mm
 – wymiary zwiększone (opcjonalnie za dopłatą): 
 – szerokość x wysokość (RAM) 1330 × 2390 mm
 – szerokość x wysokość (RAM) 1330 × 2391 – 2540 mm wykonanie XXL

Wskazówki:
• Maksymalne rozmiary ładunkowe konstrukcji drzwiowej (razem z elementami bocznymi, naświetlami górnymi i profilami montażowymi /

konstrukcyjnymi) nie mogą przekraczać 2700 mm z jednej strony.
• W drzwiach o zwiększonych wymiarach specjalnych nie można zastosować zamków S5S Automatik! 

(maks. wysokość drzwi z zamkiem S5S Automatik wynosi 2250 mm). Zamek H5 można zastosować do wysokości RAM 2350 mm.

Powierzchnia

Kolor standardowy • powłoka z farby proszkowej, na zewnątrz i wewnątrz kolor biały RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)

Kolory preferowane • powłoka z farby proszkowej, na zewn. w kol. preferowanym*, wewn. RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)
• każde inne wykonanie drzwi, np. inny kolor, stopień połysku traktowane jest jako wykonanie drzwi  

w dowolnym kolorze z palety RAL

CH 703 antracytowy z efektem metalicznym RAL 3003 rubinowy (matowy) *RAL 9006 białe aluminium  
(półmatowy)             (delikatna struktura, matowy) RAL 6005 ciemnozielony (matowy)

CH 607 kasztanowy (delikatna struktura, matowy) RAL 6009 zielony (matowy)  RAL 9016 biały (połysk)
RAL 7015 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7015 szary (matowy)
RAL 7016 antracytowy (delikatna struktura, matowy) RAL 7016 antracytowy (matowy)
RAL 7030 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7030 szary (matowy)
RAL 7039 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7035 jasnoszary (matowy)

*RAL 9001 kremowy (delikatna struktura, matowy) RAL 7040 szary (matowy)
RAL 9007 szare aluminium (delikatna struktura, matowy) RAL 8028 brązowy (matowy)

 * W przypadku kolorów RAL 9006 i RAL 9007 gwarantujemy większą tolerancję w zakresie identyczności kolorów, 
ponieważ pierwotnie były to farby antykorozyjne.

Dowolny kolor  
z palety RAL 

• powłoka z farby proszkowej, na zewn. w kolorze prefer. (matowa) *,wewn. RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)
• następujące wykonania są opcjonalne:

na zewnątrz wewnątrz

Wskazówki:
• Konstrukcje w kilku kolorach odpowiadają wysokości 

dopłaty za dowolny kolor RAL.
• Kolory RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 

i RAL 9017 są dostępne tylko w delikatnej strukturze 
matowej.

RAL do wyboru RAL 9016 M (matowy)
RAL 9016 M (matowy) kolory preferowane
RAL 9016 M (matowy) RAL do wyboru
RAL do wyboru kolory preferowane
RAL do wyboru RAL do wyboru
kolory preferowane kolory preferowane
kolory preferowane RAL do wyboru

• wykonanie drzwi w kolorach refleksyjnych, perłowych, w kolorach z palety NCS, lakierach strukturalnych i kolorach 
z efektem perłowym jest możliwe i skutkuje wzrostem ceny o 2035 zł do zamówienia (cena dowolnego koloru  
z palety RAL plus 2035 zł).

* Stopień połysku  – matowy lub delikatna struktura matowa (stopień połysku 35 ± 5)
 – półmatowy (stopień połysku 75 ± 10)
 – wysoki połysk (stopień połysku > ok. 85), stopień połysku wg ISO 2813, kąt pomiaru 60 stopni

Wskazówka:   
W drzwiach o ciemnych powierzchniach zewnętrznych obserwuje się szczególnie dużą rozszerzalność materiału na skutek nasłonecznienia.  
Podczas rozmowy z inwestorem należy sprawdzić usytuowanie drzwi w miejscu montażu, by zapewnić prawidłowe działanie drzwi.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Opis produktu
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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Powierzchnia

Powierzchnia zewnętrzna drzwi ze standardowymi okuciami 

Powierzchnia drzwi Powierzchnia widocznych elementów okuć

na zewnątrz wewnątrz rozeta  
na zewnątrz

zawiasy  
wewnątrz

klamka  
wewnątrz

RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy)
kolory preferowane RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy)
kolory preferowane kolory preferowane stal nierdzewna E6 / EV1 E6 / EV1
RAL do wyboru RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy)
RAL do wyboru RAL do wyboru stal nierdzewna E6 / EV1 E6 / EV1
(Wykonanie inne niż standardowe możliwe za dopłatą)

Przeszklenia

• 3-szybowe przeszklenie, z obu stron wykonane ze szkła bezpiecznego, opis szyby znajduje się w opisie wzoru drzwi, bez wewnętrznej ramy  
ze stali nierdzewnej.

• Szyby montowane we wzorach i w stałych elementach nadają się do stosowania w obiektach na wysokości maks. 1500  m n.p.m.
• Przeszklenie w elementach stałych jest mocowane bezprzylgowo, za pomocą prostokątnych listew przyszybowych.
• Przepuszczalność światła wynosi dla szkła półmatowego ok. 70%, dla szkła przezroczystego 71%.
• Przeszklenie do elementów bocznych i naświetli górnych są standardowo dostarczane w drewnianych ramach.

Wskazówka:
Należy pamiętać, że kolorowe przeszklenia nagrzewają się pod wpływem działania wysokich temperatur szybciej niż jasne przeszklenia.  
Szczególnie zagrożone są szyby, na które pada cień słoneczny. W tym przypadku zalecamy stosowanie jasnych przeszkleń.  
Nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu pęknięcia przeszklenia będące skutkiem działania wysokiej temperatury.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 688.

Powyżej wysokości ok. 1200 m n.p.m. zalecamy zastosowanie w drzwiach przeszklenia we wzmocnionej wersji VSG (zespolone szkło bezpieczne) 
oraz zaworu ciśnieniowego dla elementów bocznych i naświetli górnych. Dopłaty patrz strona 717.

Uchwyt zewnętrzny

• jak opisano dla każdego wzoru drzwi

Uszczelki

• z bardzo elastycznego tworzywa sztucznego tzw. terpolimeru (EPDM - etylen/propylen/dien), między ramą a skrzydłem: 
– 1× 3-stronna uszczelka z EPDM 
– 1× 4-stronna (obwiedniowa) uszczelka  
– 1× 3-stronna uszczelka środkowa

• niski próg wykonany z poliamidu odpornego na zarysowania, wysokość < 20 mm
• szara uszczelka w elemencie bocznym dla wersji RAL 9016 M (matowy).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Opis produktu
RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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Okucia

• 3 dwuczęściowe, nawierzchniowe zawiasy aluminiowe niewymagające 
konserwacji, regulowane w 3 płaszczyznach; w przypadku niewidocznych 
zawiasów powyżej wymiarów specjalnych 3 sztuki *

• 1 trzpień przeciwwyważeniowy ze stali nierdzewnej po stronie 
zawiasów (nie dotyczy wykonania drzwi z niewidocznymi  
zawiasami i z zabezpieczeniem przed wyważeniem)

• regulowana blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej, grubość 3 mm
• zamek z 5-punktowym ryglowaniem H5, czoło zamka ze stali nierdzewnej
• naklejana rozeta wewnętrzna, przystosowana do wkładki patentowej
• z zewnątrz bezpieczna rozeta Hörmann, przystosowana do wkładki 

patentowej, zabezpieczona przed próbą manipulacji
• dla drzwi ThermoPlan Hybrid zlicowana rozeta zabezpieczająca  

od zewnątrz z zabezpieczeniem przed rozwierceniem
• aluminiowa klamka wewnętrzna „Rondo” ze sprężyną ustalającą.  

Wersja standardowa w kolorze białym RAL 9016 M, matowym
• uchwyt zewnętrzny jak opisano dla każdego wzoru drzwi
• element wpuszczany w posadzkę/zabezpieczenie transportowe  

z tworzywa sztucznego
• wkładka patentowa z kluczem dwustronnym (w zestawie 5 kluczy i 2 nakładki 

na klucz) wg PN-EN 1303:2008 i DIN 18252:2006 z zabezpieczeniem przed 
rozwierceniem, z funkcją niezależnego obustronnego otwierania w sytuacjach 
alarmowych lub zagrożenia, umożliwiająca otwieranie drzwi pomimo 
włożonego klucza od strony wewnętrznej

• niewidoczne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe zgodnie z PN-EN 1627
 ▶ W przypadku samodzielnego wyposażenia drzwi we wkładkę 
patentową zalecamy kontakt z Hörmann Polska, w celu dokonania 
uzgodnień z producentem.

ThermoSafe/
ThermoSafe Hybrid

dla drzwi otwieranych do wewnątrz
Wymiary wkładki: 35/50
Wymiary wkładki dla okuć 
z przedłużonym szyldem 35/60

dla drzwi otwieranych na zewnątrz
Wymiary wkładki: 55/30
Wymiary wkładki dla okuć 
z przedłużonym szyldem 65/30

ThermoPlan Hybrid

dla drzwi otwieranych do wewnątrz
Wymiary wkładki: 35/50
Wymiary wkładki dla okuć 
z przedłużonym szyldem 35/60

strona 
wewnętrzna

x y

strona 
zewnętrzna

*  Ukryte przejście kablowe (VKÜ) niemożliwe w połączeniu  
z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Typy zamków Na zamówieniu drzwi zewnętrznych prosimy określić typ zamka!
H5  – zamek standardowy

 – do maks. wysokości RAM 2350 mm
 – 5-punktowy zamek z rozetą zabezpieczającą i ryglem hakowym, czoło zamka ze stali nierdzewnej, klasa C VDS

S5 Automatik  – bez dopłaty
 – zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania i samoczynnym mechanicznym 4-punktowym ryglowaniem, klasa B VDS

Inne pakiety zamków (na życzenie za dopłatą) patrz strona 714

Wskazówki dotyczące wykonania zamków  – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Dane techniczne 1)

Izolacyjność cieplna:
Wszystkie drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid spełniają wymagania Rozporządzenia 
EnEV o poszanowaniu energii.  Współczynniki UD zależą od wzoru i wymiarów, patrz opis wzoru.
Wartości UD podane zostały dla wymiarów kontrolnych RAM 1230 x 2180 mm.

Szczelność: zgodnie z EN 14351, np. przepuszczalność powietrza klasa 4 i odporność na przenikanie wody opadowej klasa 7A
Badania wytrzymałości: zgodnie z EN 14351 klasa 5 (100.000 cykli otwarć)
Różnica klimatu: klasa różnicy klimatycznych 2d/e
Ochrona przed 
włamaniem:

zgodnie z PN-EN 1627 RC3 (drzwi) 2)

Wykonanie w klasie RC4 (drzwi) 3) ThermoSafe Hybrid tylko dla wzorów bez przeszkleń i w standardowych wymiarach
Wskazówka: Ochronę przed włamaniem zgodnie z normą PN-EN 1627 zapewniają drzwi zamknięte,  
całkowicie zaryglowane i zamknięte na klucz, a klucz jest wyjęty z zamka.

1) Podane wyżej parametry dotyczą drzwi w wykonaniu standardowym. Inne wykonanie niż standardowe oznacza zmianę parametrów.
2) Elementy boczne opcjonalnie
3) Elementy boczne nie są możliwe w klasie RC4

Wskazówki

• wszystkie drzwi produkowane są na wymiar
• drzwi i kombinacje z elementem bocznym lub naświetlem górnym dostarczane są standardowo jako konstrukcja słupowo-ryglowa  

(1 wspólna rama konstrukcyjna)
• podane ceny dotyczą szerokości i wysokości w zakresie maks. podanych wymiarów
• wyszczególnione minimalne lub maksymalne wymiary zewnętrzne ramy (RAM) dotyczą standardowej ramy (70 mm)
• wymiarem zamówieniowym jest zewnętrzny wymiar ramy (RAM)
• po złożeniu zamówienia wprowadzenie zmian jest niemożliwe.

Rodzaj otwierania
 ▶ Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid są dostarczane jako drzwi otwierane  
do wewnątrz pomieszczenia. Jeśli żadna informacja nie została podana, dane tego cennika odnoszą się do wersji otwieranej do wewnątrz.

 ▶ Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid są dostarczane jako drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia.  
Otwieranie na zewnątrz nie jest możliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz różnic w kolorystyce i strukturze.
Wyposażenie dodatkowe i ceny wykonania w zestawieniu stanowią dopłaty i obowiązują w połączeniu z zamówieniem drzwi.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Opis produktu
RC 3

Drzwi standardow
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• W standardowym progu istnieje możliwość zdemontowania elementu wpuszczanego w posadzkę / zabezpieczenia transportowego  
w celu zamontowania drzwi na gotowej posadzce.

• Wymiary w nawiasach dotyczą wykonania drzwi z ramą 110.

Element wpuszczany w posadzkę / zabezpieczenie transportowe
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Element wpuszczany w posadzkę / 
zabezpieczenie transportowe standardowe  
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD z zewnątrz  
i wewnątrz (luzem) (w cenie drzwi)

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej  
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym  
o przekroju zamkniętym (rys. górny).

Inne elementy wpuszczane w posadzkę i wykończenia progowe patrz strona 588

LDB szerokość w świetle przejścia
LDH wysokość w świetle przejścia
OFF górna krawędź gotowej, ostatecznej 

posadzki
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid

Dane techniczne

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

Wskazówka: Ewentualnie z profilami rozszerzającymi

ThermoSafe z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
64

70 (110) LDB66.5 70 (110)

RAMB

A
U

S
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M
B

 -
 6

7.
5

Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu otwartym  
pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia w świetle: w przypadku 
ramy 70: RAM – 207 mm, w przypadku ramy 110: RAM – 287 mm

ThermoSafe z ramą 70, z jednym elementem bocznym – z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm

50 7066.570 50

RAMB

LDB = TM TUER – 186.5
TM STTM TUER
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Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 70
otwierane do wewnątrz

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 110
otwierane do wewnątrz

Przejście w świetle Przejście w świetle
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
Aluminiowy zawias drzwiowy  
z punktem obrotu 20 mm RAM - 207 TM drzwi - 187 TM drzwi - 167 RAM - 287 TM drzwi  - 227 TM drzwi  - 167

Dane techniczne dotyczą drzwi otwieranych na zewnątrz patrz strona 586

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

FSM maksymalny wymiar skrzydła

LDB szerokość w świetle przejścia
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
ST element boczny

TM wymiar elementu
TUER drzwi

Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu otwartym  
pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia w świetle: w przypadku 
ramy 70 i jednego elementu bocznego TM drzwi – 247 mm,  
a przy 2 elementach bocznych  TM drzwi – 227 mm.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid

Dane techniczne

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

Wskazówka: Ewentualnie z profilami rozszerzającymi

ThermoSafe z aluminiowym niewidocznym zawiasem

18.7

70 (110) LDB21.2 70 (110)

RAMB
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Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu otwartym  
pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia w świetle: w przypadku 
ramy 70: RAM – 161 mm, w przypadku ramy 110: RAM – 241 mm

Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 70
otwierane do wewnątrz

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 110
otwierane do wewnątrz

Przejście w świetle Przejście w świetle
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi

Zawias niewidoczny RAM - 161 TM drzwi - 141 TM drzwi - 121 RAM - 241 TM drzwi  - 181 TM drzwi  - 121

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

LDB szerokość w świetle przejścia
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid

Dane techniczne

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

ThermoSafe - drzwi otwierane na zewnątrz

ThermoSafe z ramą 70 - z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
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44 Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu  
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia  
w świetle: w przypadku ramy 70: RAM – 207 mm.

ThermoSafe z ramą 70 z elementem bocznym - z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm

2540 60 60 25 40
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Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 70 - otwierane na zewnątrz
Przejście w świetle

bez
elementu bocznego

z 1 elementem
bocznym

z 2 elementami 
bocznymi

ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

Aluminiowy zawias drzwiowy z punktem obrotu 
20 mm, drzwi otwierane na zewnątrz RAM - 207 TM drzwi - 247 TM drzwi - 227

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

FSM maksymalny wymiar skrzydła
LDB szerokość w świetle przejścia

RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
ST element boczny
TM wymiar elementu
TUER drzwi

Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu  
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia w świetle:  
w przypadku ramy 70 i jednego elementu bocznego TM drzwi  
- 247 mm; przy dwóch elementach bocznych TM drzwi - 227mm.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid  
otwierane na zewnątrz, rama 70

Dane techniczne 

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

ThermoSafe - drzwi otwierane na zewnątrz

ThermoSafe z ramą 110 - z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
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84 Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu 
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia 
w świetle: w przypadku ramy 110: RAM – 287 mm.

ThermoSafe z ramą 110 z elementem bocznym - z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
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Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 110 - otwierane na zewnątrz
Przejście w świetle

bez
elementu bocznego

z 1 elementem
bocznym

z 2 elementami 
bocznymi

ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

Aluminiowy zawias drzwiowy z punktem obrotu 
20 mm, drzwi otwierane na zewnątrz RAM - 287 TM drzwi - 287 TM drzwi - 267

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

FSM maksymalny wymiar skrzydła
LDB szerokość w świetle przejścia

RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
ST element boczny
TM wymiar elementu
TUER drzwi

Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu  
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia  
w świetle: w przypadku ramy 110: RAM – 287 mm.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid  
otwierane na zewnątrz, rama 110

Dane techniczne 

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Element wpuszczany w posadzkę dla nowych budynków "Neubau"
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Element wpuszczany w posadzkę / 
zabezpieczenie transportowe standardowe  
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD z zewnątrz  
i wewnątrz (luzem) (w cenie drzwi)
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Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej  
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym  
o przekroju zamkniętym (rys. górny).
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Element wpuszczany w posadzkę
z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 50  
(na rysunku podwójny profil)
opcjonalnie także w wersji BP-K 25
Wskazówka dotycząca konstrukcji 
słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50 posiada wsunięty 
kształtownik wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.
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Profil wyrównujący zewnętrzny Neubau AP-N80 
z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 40 x 10 x 2
(do zastosowania w przypadku wysunięcia 
od zewnątrz) i z uszczelką zakończeniową 
profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)
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Profil wyrównujący wewnętrzny Neubau AP-N80
z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 40 x 15 x 2
(do zastosowania w przypadku wysunięcia 
od wewnątrz) i z uszczelką zakończeniową 
profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)
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Optymalny do montażu drzwi w przypadku 
różnicy w poziomach posadzki zewnętrznej  
i wewnętrznej (na rysunku z profilem AP-N 80  
z zewnątrz i wewnątrz)

Wykończenie progowe z profilem rozszerzającym 

OFFOFF

7
25

strona
zewnętrzna

strona
wewnętrzna

Wykończenie progowe z profilem 
rozszerzającym BP-A
25 mm/50 mm/100 mm/150 mm

Ceny i wersje wykonania patrz strona 721

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Dane techniczne 

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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Element wpuszczany w posadzkę dla budynków odnawianych "Renovierung"
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Profil wyrównujący AP-R zewnętrzny, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa 
sztucznego z kątownikiem aluminiowym  
w kolorze drzwi (luzem)

Profil wyrównujący AP-R wewnętrzny, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa 
sztucznego z kątownikiem aluminiowym  
w kolorze drzwi (luzem)

Optymalny do montażu drzwi 
w przypadku różnicy w poziomach 
posadzki zewnętrznej i wewnętrznej 
(na rysunku z profilem AP-R 
z zewnątrz i wewnątrz)

OFF OFF

30

15

7

strona
zewnętrzna

strona
wewnętrzna

Element wpuszczany w posadzkę BEK-R, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa 
sztucznego (luzem)

Wykończenie progowe przesunięte

OFF

OFF50
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Wykończenie progowe przesunięte AP-V 
z zastosowaniem aluminiowego profilu 
zamkniętego 50 × 15/25/40 × 2 (luzem) 
w kolorze drzwi od wewnątrz

Nawierzchniowy profil montażowy

OFF OFF

12

5strona
zewnętrzna

strona
wewnętrzna

Nawierzchniowy profil montażowy AP-5  
w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego  
wysokość montażowa 5 mm

Ceny i wersje wykonania patrz strona 723

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

THT rozdzielenie termiczne

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Dane techniczne 

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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ThermoPlan Hybrid
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• W standardowym progu istnieje możliwość zdemontowania elementu wpuszczanego w posadzkę / zabezpieczenia transportowego  
w celu zamontowania drzwi na gotowej posadzce.

• Wymiary w nawiasach dotyczą wykonania drzwi z ramą 110.

Element wpuszczany w posadzkę / zabezpieczenie transportowe
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Element wpuszczany w posadzkę / 
zabezpieczenie transportowe standardowe  
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD z zewnątrz  
i wewnątrz (luzem) (w cenie drzwi)

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej  
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym  
o przekroju zamkniętym (rys. górny).

Inne elementy wpuszczane w posadzkę i wykończenia progowe patrz strona 588

LDB szerokość w świetle przejścia
LDH wysokość w świetle przejścia
OFF górna krawędź gotowej, ostatecznej 

posadzki
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoPlan Hybrid

Dane techniczne 

82 mm

ThermoPlan Hybrid

NOWOŚĆ
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

Wskazówka: Ewentualnie z profilami rozszerzającymi

ThermoPlan Hybrid  z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
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Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu 
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia 
w świetle: w przypadku ramy 70: RAM – 215 mm,  
w przypadku ramy 110: RAM – 295 mm

ThermoSafe Hybrid z ramą 70, z jednym elementem bocznym – z aluminiowym zawiasem z punktem obrotu 20 mm
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Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

ThermoSafe

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 70
otwierane do wewnątrz

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 110
otwierane do wewnątrz

Przejście w świetle Przejście w świetle
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
Aluminiowy zawias drzwiowy  
z punktem obrotu 20 mm RAM - 215 TM drzwi - 195 TM drzwi - 175 RAM - 295 TM drzwi  - 235 TM drzwi  - 175

Dane techniczne dla drzwi otwieranych na zewnątrz patrz strona 586

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

FSM maksymalny wymiar skrzydła

LDB szerokość w świetle przejścia
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
ST element boczny

TM wymiar elementu
TUER drzwi

Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu 
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia 
w świetle: w przypadku ramy 70 i jednego elementu bocznego 
TM drzwi – 195 mm, a przy 2 elementach bocznych  
TM drzwi – 175 mm.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoPlan Hybrid

Dane techniczne 

82 mm

ThermoPlan Hybrid

NOWOŚĆ
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

Wskazówka: Ewentualnie z profilami rozszerzającymi

ThermoPlan Hybrid z niewidocznym zawiasem
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Wskazówka:
Z powodu wystającego skrzydła drzwiowego w położeniu 
otwartym pod kątem 90° zmniejsza się wymiar przejścia 
w świetle: w przypadku ramy 70: RAM – 152 mm,  
w przypadku ramy 110: RAM – 250 mm

Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

ThermoPlan Hybrid

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 70
otwierane do wewnątrz

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 110
otwierane do wewnątrz

Przejście w świetle Przejście w świetle
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi

Zawias niewidoczny RAM - 152 TM drzwi - 132 TM drzwi - 112 RAM - 250 TM drzwi  - 190 TM drzwi  - 130

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

LDB szerokość w świetle przejścia
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoPlan Hybrid

Dane techniczne 

82 mm

ThermoPlan Hybrid

NOWOŚĆ
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 40 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm, zespolone szkło 

bezpieczne (VSG) częściowo matowe, w górnej 
części pasy 20 mm przezroczyste / 20 mm matowe

 – szyba środkowa 4 mm, przezroczysta Float 
częściowo matowe pasy przesunięte w kierunku 
szyby zewnętrznej (efekt 3D) 

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 1,1 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 40
RAL 9016 M 1100 × 2030 zł 23573
kolor preferowany 1100 × 2030 zł 24286
dowolny kolor RAL 2) 1100 × 2030 zł 25672

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 40
RAL 9016 M 1100 × 2030 zł 24336
kolor preferowany 1100 × 2030 zł 25049
dowolny kolor RAL 2) 1100 × 2030 zł 26435

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 40

 

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 40 (grupa cenowa MG B)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm, matowe zespolone szkło 

bezpieczne VSG (na dole), w górnej części pasy
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowe Float  

(na dole), w górnej części pasy, pasy przesunięte  
w efekt 3D 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo  2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym*
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym *
S5 Comfort, S5 Smart, S5 Scan i S5 Code  
z niewidocznym przejściem kablowym (VKÜ)

patrz 
strona 714

 * elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi  
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 45 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 200
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 227 × 1392
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, pojedyncze szkło 

bezpieczne (ESG) Parsol szare, matowane  
z 4 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 45
RAL 9016 M 850 × 2000 zł 17977
kolor preferowany 850 × 2000 zł 18689
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2000 zł 20075

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 45
RAL 9016 M 850 × 2000 zł 18740
kolor preferowany 850 × 2000 zł 19452
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2000 zł 20839

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 45
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 45 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, pojedyncze szkło 
bezpieczne (ESG) Parsol szare, matowane  
z 4 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 300, HOE 500, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 65 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 600
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 65
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17565
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18278
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 19664

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 65
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 18329
kolor preferowany 850 × 1932 zł 19041
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 20427

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 65
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 65 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 75 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Mastercarré
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 75
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 15751
kolor preferowany 850 × 1932 zł 16463
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 17850

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 75
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 16514
kolor preferowany 850 × 1932 zł 17226
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 18613

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 75
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 75
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Mastercarré
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 110 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 420 × 1420
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 110
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 17977
kolor preferowany 960 × 1910 zł 18689
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 20075

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 110
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 18740
kolor preferowany 960 × 1910 zł 19452
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 20839

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 110
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 110
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



598 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 136 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 420 × 1420
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
częściowo matowane

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato  
z 7 matowanymi, poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 1,1 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 136
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 19016
kolor preferowany 960 × 1910 zł 19728
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 21114

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 136
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 19779
kolor preferowany 960 × 1910 zł 20491
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 21877

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 136
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 136
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 140 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 420 × 1420
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 140
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 18812
kolor preferowany 960 × 1910 zł 19524
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 20911

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 140
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 19575
kolor preferowany 960 × 1910 zł 20287
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 21674

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 140
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 140
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 166 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 420 × 1420
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
częściowo matowane

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato  
z 7 matowanymi, poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 1,1 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. 
RAM Cena

Wzór 166
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 19889
kolor preferowany 960 × 1910 zł 20601
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 21988

ThermoSafe Hybrid min. wym. 
RAM Cena

Wzór 166
RAL 9016 M 960 × 1910 zł 20652
kolor preferowany 960 × 1910 zł 21364
dowolny kolor RAL 2) 960 × 1910 zł 22751

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 166
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 166
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 173 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 300
• Szerokość rowka 21 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 173
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20521
kolor preferowany 850 × 1910 zł 21233
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22619

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 173
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 21708
kolor preferowany 850 × 1910 zł 22420
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 23806

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 173
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 173
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 176 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 735
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie:  

4 × ok. 195 × 195 mm
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 176
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17998
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18710
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 20097

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 176
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 19185
kolor preferowany 850 × 1932 zł 19897
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 21284

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 176
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 176
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 177 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 160 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 177
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19524
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20237
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21623

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 177
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20287
kolor preferowany 850 × 1910 zł 21000
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22386

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 177
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 177
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



604 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 185 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-2
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Mastercarré biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 185
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 14619
kolor preferowany 850 × 1932 zł 15331
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 16718

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 185
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 15382
kolor preferowany 850 × 1932 zł 16094
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 17481

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 185
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 185
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Mastercarré biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-1 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 188 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 100
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 122 × 275
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 6 mm, Float matowana  

z 3 przezroczystymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 188
RAL 9016 M 990 × 1910 zł 23306
kolor preferowany 990 × 1910 zł 24018
dowolny kolor RAL 2) 990 × 1910 zł 25405

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 188
RAL 9016 M 990 × 1910 zł 24069
kolor preferowany 990 × 1910 zł 24782
dowolny kolor RAL 2) 990 × 1910 zł 26168

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 188
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 188 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 6 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 189 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 615
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami  
(20 mm wysokości)

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 189
RAL 9016 M 850 × 2022 zł 13402
kolor preferowany 850 × 2022 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 189
RAL 9016 M 850 × 2022 zł 14165
kolor preferowany 850 × 2022 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 189
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 189 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 222 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160 

(5 pojedynczych szyb) (wersja z 1 pojedynczą szybą 
wzór 502, patrz strona 612)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 222
RAL 9016 M 940 × 1910 zł 14233
kolor preferowany 940 × 1910 zł 14945
dowolny kolor RAL 2) 940 × 1910 zł 16332

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 222
RAL 9016 M 940 × 1910 zł 14996
kolor preferowany 940 × 1910 zł 15708
dowolny kolor RAL 2) 940 × 1910 zł 17095

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 4880

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 222

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 222

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 222
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 640 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672. 
.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu  
oraz ciężar i wielkość elementu).

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



608 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 402 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 14-2
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo, częściowo matowana 

z prawdziwymi ornamentami szlifowanymi 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 0,9 W / (m²·K)
Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 402
RAL 9016 M 1081 × 2007 zł 24476
kolor preferowany 1081 × 2007 zł 25189
dowolny kolor RAL 2) 1081 × 2007 zł 26575

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 402
RAL 9016 M 1081 × 2007 zł 25240
kolor preferowany 1081 × 2007 zł 25952
dowolny kolor RAL 2) 1081 × 2007 zł 27338

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!
Dopłata za alum. ramy ornamentowe w innym kol. niż drzwi zł 725

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 402

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 402

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 402
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-1, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 413 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 14-2
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Silk
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 0,9 W / (m²·K)
Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 413
RAL 9016 M 1081 × 2007 zł 20008
kolor preferowany 1081 × 2007 zł 20720
dowolny kolor RAL 2) 1081 × 2007 zł 22106

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 413
RAL 9016 M 1081 × 2007 zł 20771
kolor preferowany 1081 × 2007 zł 21483
dowolny kolor RAL 2) 1081 × 2007 zł 22869

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!
Dopłata za alum. ramy ornamentowe w innym kol. niż drzwi zł 725

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 413

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 413

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Silk
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 413
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 38-1, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 449 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 8× ok. 190 × 325
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo, częściowo matowana 

z prawdziwymi ornamentami szlifowanymi 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 1,0 W / (m²·K)

Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 449
RAL 9016 M 961 × 1910 zł 20665
kolor preferowany 961 × 1910 zł 21377
dowolny kolor RAL 2) 961 × 1910 zł 22763

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 449
RAL 9016 M 961 × 1910 zł 21428
kolor preferowany 961 × 1910 zł 22140
dowolny kolor RAL 2) 961 × 1910 zł 23527

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!
Dopłata za alum. ramy ornamentowe w innym kol. niż drzwi zł 725

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 449

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 449

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 449
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 501 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 331
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 501
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 13402
kolor preferowany 850 × 1932 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 501
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 14165
kolor preferowany 850 × 1932 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 501

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 501

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 501
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 502 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160 

(opcjonalnie z 5 pojedynczymi szybami)  
lub szybą przezroczystą, wzór 222, strona 607)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688. 

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 502
RAL 9016 M 940 × 1910 zł 13402
kolor preferowany 940 × 1910 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 940 × 1910 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 502
RAL 9016 M 940 × 1910 zł 14165
kolor preferowany 940 × 1910 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 940 × 1910 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 502

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 502

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 502
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 503 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ze wzorem: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 503
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 13402
kolor preferowany 850 × 1932 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 503
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 14165
kolor preferowany 850 × 1932 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 503

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 503 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 503
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem grupa cenowa MG A,  
budowa szyby jak w drzwiach

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 504 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ze wzorem: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 5 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 504
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13402
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 504
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14165
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 504

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 504 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 504
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem grupa cenowa MG A,  
budowa szyby jak w drzwiach

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 505 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 227 × 1392
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 4 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 505
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13402
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 505
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14165
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 505
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 505 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 4 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 514 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750, RAL 9006 (białe aluminium) 

(wąski uchwyt pionowy, o wys. skrzydła drzwi)
• Intarsje z aluminium w kolorze uchwytu 
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 3× ok. 450 × 40
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 514
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 17536
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 18248
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 19635

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 514
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 18299
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 19011
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 20398

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 514
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 514 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 515 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750, RAL 9006 (białe aluminium)

(wąski uchwyt pionowy, o wys. skrzydła drzwi)
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 3× ok. 450 × 40
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 515
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 17108
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 17820
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 19206

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 515
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 17871
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 18583
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 19969

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 515
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 515 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 524 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750, RAL 9006 (białe aluminium) 

(wąski uchwyt pionowy, o wys. skrzydła drzwi)
• Intarsje  z aluminium w kolorze uchwytu 
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 7× ok. 450 × 40
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 524
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 19062
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 19774
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 21161

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 524
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 19825
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 20538
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 21924

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 524
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 524
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 525 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750, RAL 9006 (białe aluminium) 

(wąski uchwyt pionowy, o wys. skrzydła drzwi)
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 7× ok. 450 × 40
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 525
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 18053
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 18765
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 20152

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 525
RAL 9016 M 1060 × 1910 zł 18816
kolor preferowany 1060 × 1910 zł 19529
dowolny kolor RAL 2) 1060 × 1910 zł 20915

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 525
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 525
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 551 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt HOE 150

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 551
RAL 9016 M 910 × 1910 zł 15433
kolor preferowany 910 × 1910 zł 16145
dowolny kolor RAL 2) 910 × 1910 zł 17532

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 551
RAL 9016 M 910 × 1910 zł 16196
kolor preferowany 910 × 1910 zł 16908
dowolny kolor RAL 2) 910 × 1910 zł 18295

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 525
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia  
(niemożliwe dla drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 552 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 150
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 162 × 1600
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float częściowo matowana  

z przezroczystymi paskami w kolorze czerwonym* 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

 * Możliwe kolory pasków: zielony, niebieski i żółty 
Cena jak za zmianę przeszklenia – patrz strona 690.

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 552
RAL 9016 M 985 × 2123 zł 23798
kolor preferowany 985 × 2123 zł 24510
dowolny kolor RAL 2) 985 × 2123 zł 25897

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 552
RAL 9016 M 985 × 2123 zł 24561
kolor preferowany 985 × 2123 zł 25273
dowolny kolor RAL 2) 985 × 2123 zł 26660

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 552
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 552
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 553 – ThermoSafe
• Uchwyt G 753 w kolorze srebrnym
• Szerokość rowka 10 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 306 × 1440
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo matowana 

z prawdziwymi ornamentami szlifowanymi
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 553
RAL 9016 M 875 × 1910 zł 22920
kolor preferowany 875 × 1910 zł 23633
dowolny kolor RAL 2) 875 × 1910 zł 25019

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 553
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 553
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 554 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 730
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 2× ok. 110 × 1610
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Ornament 553
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 554
RAL 9016 M 850 × 2102 zł 19571
kolor preferowany 850 × 2102 zł 20283
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2102 zł 21670

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 554
RAL 9016 M 850 × 2102 zł 20334
kolor preferowany 850 × 2102 zł 21046
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2102 zł 22433

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 554
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 554
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Ornament 553
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 555 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 910  

Uchwyt HOE 911 dla szer. RAM < 1100 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 238 × 1523
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm,  

Reflo ze wzorem drobnego piasku
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 555
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 19880
kolor preferowany 980 × 1910 zł 20593
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 21979

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 555
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 20644
kolor preferowany 980 × 1910 zł 21356
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 22742

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 555
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 555 (grupa cenowa MG B)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 5 mm, Reflo ze wzorem drobnego 
piasku (tak jak we wzorze, tylko obrócone o 90°  
w kier. przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Wskazówka: min. szerokość RAM elementu bocznego:
• dla konstrukcji słupowej ≥ 376 mm
• dla konstrukcji łączonej ≥ 396 mm

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 556 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium z rowkami
• Szerokość rowka 10 mm
• Uchwyt HOE 550

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 556
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 15212
kolor preferowany 980 × 1910 zł 15925
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 17311

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 556
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 16400
kolor preferowany 980 × 1910 zł 17112
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 18498

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 556
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4. 

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 557 – ThermoSafe
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z poziomymi i pionowymi rowkami
• Szerokość rowka 10 mm
• Uchwyt HOE 600

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 557
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15034
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15747
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17133

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 557
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 557 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 9 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 558 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 910  

Uchwyt HOE 911 do szer. RAM < 1100 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 238 × 1523
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo  

z prawdziwym poziomym szlifem rowkowym
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)  
z wzorem drobnego piasku

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 1,1 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 558
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 20788
kolor preferowany 980 × 1910 zł 21500
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 22886

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 558
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 21551
kolor preferowany 980 × 1910 zł 22263
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 23650

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 558
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 558
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 559 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 200
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 120 × 1435
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby:
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

matowane zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
z 11 poziomymi paskami

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 559
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 18095
kolor preferowany 980 × 1910 zł 18808
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 20194

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 559
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 18859
kolor preferowany 980 × 1910 zł 19571
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 20957

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 559
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 559 (grupa cenowa MG B)
• budowa szyby:

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
matowane zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
z 7 poziomymi paskami

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 560 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 600
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 180 × 1435
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

matowane zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
z 11 poziomymi paskami

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 560
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18261
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18973
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20360

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 560
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19024
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19736
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21123

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 560
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 560 (grupa cenowa MG B)
• budowa szyby:

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
matowane zespolone szkło bezpieczne (VSG)   
z 13 poziomymi paskami

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

Uchwyty pionowe możliwe HOE 710, 
HOE 719, HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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w
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 565 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt DesignPlus G 760 

uchwyt w kolorze drzwi, aplikacja w E6/EV1 
(szeroki uchwyt z aplikacją,  
pionowy o wys. skrzydła drzwi)

Możliwe kolory uchwytu i aplikacji patrz tabela na str. 706

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 565
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15115
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15827
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17214

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 565
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15878
kolor preferowany 850 × 1910 zł 16590
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17977

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 565
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor  
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 568 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt Design G 750 w E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy o wys. skrzydła drzwi )
Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 568
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14025
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14738
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16124

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 568
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14788
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15501
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16887

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 568
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor  
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



632 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 581 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 600
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 238 × 1523
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana 

z przezroczystymi paskami w kolorze czerwonym* 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

 * Możliwe kolory pasków: zielony, niebieski i żółty. 
Cena jak za wymianę szkła strona 688.

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 581
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19308
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20020
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21407

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 581
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20071
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20783
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22170

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 581
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 581 (grupa cenowa MG B)
• Budowa szyby:

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 11 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 583 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt G 755 w kolorach E6/EV1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 306 × 1325
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo matowana  

z przezroczystymi krawędziami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Możliwe warianty kolorów uchwytu patrz stronia 706.
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 583
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 25214
kolor preferowany 850 × 2050 zł 25926
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 27313

Wzór 583
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 26613
kolor preferowany 850 × 2050 zł 27326
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 28712

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena
Wzór 583
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 25977
kolor preferowany 850 × 2050 zł 26690
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 28076

Wzór 583
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 27376
kolor preferowany 850 × 2050 zł 28089
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 29475

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL jest niemożliwe!

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 583
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 583
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 585 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z dobudowanymi aplikacjami z aluminium 
• Uchwyt HOE 950

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 585
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 19295
kolor preferowany 850 × 2050 zł 20008
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 21394

Wzór 585
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 20694
kolor preferowany 850 × 2050 zł 21407
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 22793

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena
Wzór 585
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 20058
kolor preferowany 850 × 2050 zł 20771
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 22157

Wzór 585
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2050 zł 21458
kolor preferowany 850 × 2050 zł 22170
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2050 zł 23556

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 585
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 590 – ThermoSafe
• Uchwyt Design G 750 w E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy, o wys. skrzydła)
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 306 × 1440
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo z naturalnym szlifem 

i motywem piaskowym 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

Inne możliwe kolory uchwytu - patrz tabela na stronie 706.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 590
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 860 × 1910 zł 23238
kolor preferowany 860 × 1910 zł 23951
dowolny kolor RAL 2) 860 × 1910 zł 25337

Wzór 590
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 860 × 1910 zł 24637
kolor preferowany 860 × 1910 zł 25350
dowolny kolor RAL 2) 860 × 1910 zł 26736

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 585
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 590
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 596 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 735
• Zlicowana aplikacja
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 1640 × 135
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 596
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2022 zł 19902
kolor preferowany 850 × 2022 zł 20614
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 22000

Wzór 596
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2022 zł 21301
kolor preferowany 850 × 2022 zł 22013
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 23399

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena
Wzór 596
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 2022 zł 20665
kolor preferowany 850 × 2022 zł 21377
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 22763

Wzór 596
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 2022 zł 22064
kolor preferowany 850 × 2022 zł 22776
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 24163

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 596
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 596
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 

(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 

RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty Możliwe uchwyty 710 i 740 
(uchwyty dostosowane do wys. drzwi)

patrz 
strona 711

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 650 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 650
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 17167
kolor preferowany 920 × 1910 zł 17879
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 19266

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 650
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 17930
kolor preferowany 920 × 1910 zł 18642
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 20029

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 650

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 650

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.
RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 

strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 650
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 659 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-2
• Szerokość rowka 13 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol, szara, 

matowana z 7 przezroczystymi poziomymi pasami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 659
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18939
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19651
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21038

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 659
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20126
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20839
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22225

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 659
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 659 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm ESG, Parsol szara, 
matowana z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty 14-1, 14-2, 38-1 bez dopłaty

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 667 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 910  

Uchwyt HOE 911 do szer. RAM < 1100 mm
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 238 × 1523
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol, szara  

matowana z 7 przezroczystymi poziomymi paskami 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 667
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 19550
kolor preferowany 980 × 1910 zł 20262
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 21648

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 667
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 20737
kolor preferowany 980 × 1910 zł 21449
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 22836

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 667
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 667 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol, szara  
matowana z 7 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 675 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-1
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 2× ok. 190 × 190, 

2× ok. 190 × 1190
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo  

z naturalnym ornamentem szlifowanym
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 1,0 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 675
RAL 9016 M 961 × 1910 zł 22802
kolor preferowany 961 × 1910 zł 23514
dowolny kolor RAL 2) 961 × 1910 zł 24900

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 675
RAL 9016 M 961 × 1910 zł 23565
kolor preferowany 961 × 1910 zł 24277
dowolny kolor RAL 2) 961 × 1910 zł 25664

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Dopłata za aluminiowe ramy ornamentowe  
w innym kolorze niż kolor drzwi zł 725

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 675
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 675
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-2 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



Cennik (PL) 01-19 A 641

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 680 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 680
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 17455
kolor preferowany 920 × 1910 zł 18168
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 19554

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 680
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 18218
kolor preferowany 920 × 1910 zł 18931
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 20317

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 680

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 680

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 680
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 686 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 610
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 686
RAL 9016 M 850 × 2068 zł 13402
kolor preferowany 850 × 2068 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2068 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 686
RAL 9016 M 850 × 2068 zł 14165
kolor preferowany 850 × 2068 zł 14877
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2068 zł 16264

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 686
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 686 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 689 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt 38-2
• Szerokość rowka 13 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Parsol szara, matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 689
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18689
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19401
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20788

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 689
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19876
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20588
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21975

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 689
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 689 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Parsol szara, matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty
14-1, 14-2, 38-1 bez dopłaty

możliwe 92-2 i 94-2 patrz 
strona 712

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
bez dopłaty

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 bez dopłaty

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 693 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z 3 poziomymi rowkami
• Szerokość rowka 13 mm
• Uchwyt HOE 300

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 693
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14750
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15463
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16849

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 693
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15937
kolor preferowany 850 × 1910 zł 16650
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 18036

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 693
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 693 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Parsol szare, matowane  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 500, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742
 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  

za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 694 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie:  

2× ok. 248 × 248, 1× ok. 248 × 874
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło ornamentowe: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 5 mm, Reflo ze szlifowanym ornamentem 
w kształcie krzyża do przestrzeni międzyszybowej

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 1,0 W / (m²·K)
Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 694
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20114
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20826
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22212

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 694
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20877
kolor preferowany 850 × 1910 zł 21589
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22975

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 694

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 694

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Element boczny z wzorem, klasa RC 3, w konstrukcji słupowej 1)

• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 694
• 3 szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby jak w drzwiach
• ramy ornamentowe jednakowe wewnątrz i na zewnątrz
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

 ▶ Ceny stałych elementów bocznych  
patrz od strony 672.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy 
(wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety 
RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 697 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 910  

Uchwyt HOE 911 do szer.  RAM < 1100 mm
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 238 × 1523
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol szara matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 697
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 19753
kolor preferowany 980 × 1910 zł 20466
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 21852

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 697
RAL 9016 M 980 × 1910 zł 20940
kolor preferowany 980 × 1910 zł 21653
dowolny kolor RAL 2) 980 × 1910 zł 23039

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 697
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 697 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol szara matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Uchwyty Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 723 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt G 790 w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) 

(pionowy uchwyt o wysokości skrzydła drzwi)
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 70 × 2050
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 723
RAL 9016 M 980 × 2022 zł 19138
kolor preferowany 980 × 2022 zł 19851
dowolny kolor RAL 2) 980 × 2022 zł 21237

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 723
RAL 9016 M 980 × 2022 zł 19902
kolor preferowany 980 × 2022 zł 20614
dowolny kolor RAL 2) 980 × 2022 zł 22000

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 723
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe pasujące do wzoru 723
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

Oświetlenie punktowe LED-Spot do listwy 
uchwytowej G 790, wymagane KÜ 480 
trenn lub VKÜ. W przypadku kompletów 
zamków z elektrozaczepem 
domofonowym zawarte w cenie. 

zł 683

Przejście kablowe KÜ 480 trenn zł 602
Ukryte przejście kablowe VKÜ zł 1531
Uchwyt G 790 w kolorze preferowanym 
lub dowolnym z palety RAL

patrz 
strona 706

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz  
(niemożliwe z listwą LED) zł 403

Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 757 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 797
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z przezroczystymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 757
RAL 9016 M 950 × 1995 zł 21555
kolor preferowany 950 × 1995 zł 22267
dowolny kolor RAL 2) 950 × 1995 zł 23654

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 757
RAL 9016 M 950 × 1995 zł 22742
kolor preferowany 950 × 1995 zł 23455
dowolny kolor RAL 2) 950 × 1995 zł 24841

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 757
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 757 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 10 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 759 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750 E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy o wysokości skrzydła drzwi )
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z przezroczystymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Wskazówka:
Inne warianty przeszklenia są niemożliwe dla tego wzoru.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 759
RAL 9016 M 900 × 1910 zł 20470
kolor preferowany 900 × 1910 zł 21182
dowolny kolor RAL 2) 900 × 1910 zł 22568

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 759
RAL 9016 M 900 × 1910 zł 21657
kolor preferowany 900 × 1910 zł 22369
dowolny kolor RAL 2) 900 × 1910 zł 23756

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 759
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 759 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa  4mm, Float matowana  
z 10 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 690.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 762 – ThermoSafe
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z 7 poziomymi rowkami, szerokość rowka 5 mm
• Zlicowana aplikacja z aluminium
• Uchwyt HOE 735

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 762
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17557
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18269
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 19656

Wzór 762
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1932 zł 18956
kolor preferowany 850 × 1932 zł 19668
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 21055

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 762
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 762 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 771 – ThermoSafe
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z 3 poziomymi rowkami, szerokość rowka 5 mm
• Zlicowana aplikacja z aluminium
• Uchwyt HOE 735

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 771
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17557
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18269
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 19656

Wzór 771
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1932 zł 18956
kolor preferowany 850 × 1932 zł 19668
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 21055

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 771
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 771 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 TouchCode Bluetooth®  
z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5787

S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 777 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 610
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 330
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 777
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 16506
kolor preferowany 850 × 1932 zł 17218
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 18604

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 777
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17693
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18405
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 19791

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 777
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 777 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa  4 mm, Float matowana  
z 5 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 779 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750 E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy o wysokości skrzydła drzwi)
• Szerokość rowka 21 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 330
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 779
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 17862
kolor preferowany 850 × 1932 zł 18575
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 19961

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 779
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 19049
kolor preferowany 850 × 1932 zł 19762
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 21148

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 779
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 779 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa  4 mm, Float matowana  
z 5 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany lub dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 797 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 797
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 797
RAL 9016 M 950 × 1995 zł 19244
kolor preferowany 950 × 1995 zł 19957
dowolny kolor RAL 2) 950 × 1995 zł 21343

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 797
RAL 9016 M 950 × 1995 zł 20432
kolor preferowany 950 × 1995 zł 21144
dowolny kolor RAL 2) 950 × 1995 zł 22530

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 797
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 797 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 6 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 799 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750 E6 / EV1 (wąska listwa, 

przechodząca pionowo na wysokości skrzydła drzwi)
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 799
RAL 9016 M 900 × 1910 zł 18155
kolor preferowany 900 × 1910 zł 18867
dowolny kolor RAL 2) 900 × 1910 zł 20254

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 799
RAL 9016 M 900 × 1910 zł 19342
kolor preferowany 900 × 1910 zł 20054
dowolny kolor RAL 2) 900 × 1910 zł 21441

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 799
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 799 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 6 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 823 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt G 790 w kolorze RAL 9006 

(uchwyt pionowy o wysokości skrzydła drzwi),  
konsola w kolorze drzwi

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 823
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 16476
kolor preferowany 850 × 1910 zł 17188
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 18575

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 823
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 17663
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18375
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 19762

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 823
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

Oświetlenie punktowe LED-Spot do 
listwy uchwytowej G 790, wymagane  
KÜ 480 trenn lub VKÜ. W przypadku 
kompletów zamków z elektrozaczepem 
domofonowym zawarte w cenie.

zł 683

Przejście kablowe KÜ 480 trenn zł 602
Ukryte przejście kablowe VKÜ zł 1531
Uchwyt G 790 w kolorze preferowanym 
lub dowolnym z palety RAL

patrz 
strona 706

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz  
(niemożliwe z listwą LED) zł 403

Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 832 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z aplikacją z aluminium oraz 1 pionową  
i 2 poziomymi profilami ze stali nierdzewnej

• Uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 832
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18617
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19329
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20716

Wzór 832
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20016
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20728
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22115

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena
Wzór 832
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19804
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20516
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21903

Wzór 832
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 21203
kolor preferowany 850 × 1910 zł 21916
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 23302

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 832
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 836 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

ze zlicowaną aplikacją z aluminium
• Uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena
Wzór 836
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18104
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18816
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20203

Wzór 836
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19503
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20215
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21602

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena
Wzór 836
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18867
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19579
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20966

Wzór 836
Aplikacja  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 20266
kolor preferowany 850 × 1910 zł 20979
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 22365

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 836
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



Cennik (PL) 01-19 A 659

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 860 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt HOE 700

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 860
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 12507
kolor preferowany 850 × 1910 zł 13220
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 14606

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 860
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13271
kolor preferowany 850 × 1910 zł 13983
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15369

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 860
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! Niewido-
czne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem, z ogranicznikiem 
otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 861 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z 7 wytłoczonymi poziomymi rowkami
• Szerokość rowka 32 mm
• Uchwyt HOE 700

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 861
RAL 9016 M 850 × 1998 zł 14865
kolor preferowany 850 × 1998 zł 15577
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1998 zł 16963

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 861
RAL 9016 M 850 × 1998 zł 16052
kolor preferowany 850 × 1998 zł 16764
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1998 zł 18151

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 861
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 861 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 862 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

z 7 poziomymi rowkami i pionowym rowkiem
• Szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 620

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 862
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 12507
kolor preferowany 850 × 1910 zł 13220
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 14606

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 862
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13695
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14407
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15793

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 862
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 862 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 867 – ThermoSafe  / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 620
• Płyta drzwiowa z aluminium z rowkami,  

szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa  4 mm, Float matowana z 7 prze-

zroczystymi, poziomymi paskami (wysokość 5 mm)
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 867
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 13402
kolor preferowany 920 × 1910 zł 14114
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 15501

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 867
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 14589
kolor preferowany 920 × 1910 zł 15301
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 16688

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 867
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 867 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 871 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium z rowkami,  

szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 620

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 871
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 12507
kolor preferowany 850 × 1910 zł 13220
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 14606

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 871
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13695
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14407
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15793

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 871
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 871 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 872 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium z rowkami,  

szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 615

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 872
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 12507
kolor preferowany 850 × 1910 zł 13220
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 14606

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 872
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 13695
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14407
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 15793

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 872
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 872 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 6 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



Cennik (PL) 01-19 A 665

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 877 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt HOE 610
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1522
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z przezroczystymi paskami 
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 877
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 16739
kolor preferowany 850 × 1910 zł 17451
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 18837

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 877
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 17926
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18638
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20025

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 877
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 877 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 878 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  

ze zlicowaną aplikacją ze stali nierdzewnej
• Uchwyt HOE 740

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

 ▷ ThermoSafe standardowo w klasie RC 3
 ▷ ThermoSafe Hybrid standardowo w klasie RC 4

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 878
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 17557
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18269
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 19656

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 878
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18320
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19032
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20419

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 878
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



Cennik (PL) 01-19 A 667

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 879 – ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
• Uchwyt Design G 750 E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy wys. skrzydła drzwi)
• Szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 1522 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z przezroczystymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 879
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 18091
kolor preferowany 850 × 1910 zł 18804
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 20190

ThermoSafe Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 879
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 19278
kolor preferowany 850 × 1910 zł 19991
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 21377

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 879
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 879 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750  
(niemożliwe z drzwiami otwieranymi na zewnątrz)

patrz 
strona 706

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie 
przeciwwłamaniowej RC 4 (niemożliwe dla drzwi 
ThermoSafe, elementów bocznych i naświetli górnych)

zł 2807

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid



668 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe 

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 891 – ThermoSafe
• Pełna aluminiowa płyta drzwiowa z pionowymi 

rowkami w odstępach co 37,5 mm
• Szerokość rowka 10 mm
• Uchwyt HOE 820

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 693
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15034
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15747
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17133

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 891
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe
Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Program drzwi zewnętrznych RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzory 825, 845, 855 – 
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  
z 7 poziomymi rowkami, szerokość rowka 21 mm

• Uchwyt HOE 500
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 0,88 W / (m²·K)

Drzwi zewnętrzne 
ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

Układ paneli jak w bramach 
segmentowych  

z przetłoczeniami M
wysokość 
wzorcowa

wysokość 
paneli

odstęp 
przetł. *

Wzór 825 2000 mm 500 mm 250 mm
Wzór 845 2125 mm 531 mm 265 mm
Wzór 855 2250 mm 562 mm 281 mm

 * Odstęp między rowkami na płycie drzwiowej jest taki 
sam, jak odstęp między przetłoczeniami w bramie 
segmentowej odpowiednio do wys. wzorcowych.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 825
Wzór 845
Wzór 855

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14721
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15433
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16819

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 825
Wzór 845
Wzór 855

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15908
kolor preferowany 850 × 1910 zł 16620
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 18006

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Dostosowanie podziału rowków do przetłoczeń bramy Dopłata
w przypadku różnej wysokości montażowej OFF  
(po zatwierdzeniu rysunku) zł 1191

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzory 825, 845, 855
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm ESG Parsol szara matowana 
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
S5 TouchCode Bluetooth® z przejściem kabl. (KÜ), 24 V zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych 

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

Dopasowane wyglądem do bram segmentowych LPU 40 z przetłoczeniami M
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzory 875, 895, 898 – 
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium  
z 3 poziomymi rowkami, szerokość rowka 21 mm

• Uchwyt HOE 500
 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 

ok. 0,88 W / (m²·K)

Drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / 
ThermoSafe Hybrid

Układ paneli jak w bramach 
segmentowych  

z przetłoczeniami L
wysokość 
wzorcowa

wysokość 
paneli

odstęp 
przetł. *

Wzór 875 2000 mm 500 mm –
Wzór 895 2125 mm 531 mm –
Wzór 898 2250 mm 562 mm –

 * Odstęp między rowkami na płycie drzwiowej jest taki 
sam, jak odstęp między przetłoczeniami w bramie 
segmentowej odpowiednio do wys. wzorcowych.

ThermoSafe min. wym. RAM Cena

Wzór 875
Wzór 895
Wzór 898

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14721
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15433
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16819

ThermoSafe Hybrid   RC 4 min. wym. RAM Cena

Wzór 875
Wzór 895
Wzór 898

RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15908
kolor preferowany 850 × 1910 zł 16620
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 18006

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Dostosowanie podziału rowków do przetłoczeń bramy Dopłata
w przypadku różnej wysokości montażowej OFF  
(po zatwierdzeniu rysunku) zł 1191

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzory 875, 895, 898
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, ESG Parsol szara matowana 
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami 

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Elementy boczne dla drzwi ThermoSafe Hybrid nie mogą 
być wykonane w klasie przeciwwłamaniowej RC4.
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

Gałka 
z klamką Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
S5 TouchCode Bluetooth® z przejściem kabl. (KÜ), 24 V zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Drzwi otwierane na zewnątrz
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł 403
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi ThermoSafe Hybrid w klasie przeciwwłamaniowej RC 4 
w standardzie bez dopłaty tylko z zamkiem H5, maks. wysokością RAM 
2350 mm oraz z pełną płytą drzwiową bez przeszklenia (niemożliwe dla 
drzwi ThermoSafe, elem. bocznych i naświetli górnych)

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
Program drzwi zewnętrznych 

RC 3
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Dopasowane wyglądem do bram segmentowych LPU 40 z przetłoczeniami L
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Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 222
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 222
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160 

(5 pojedynczych szyb) 
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 222
RAL 9016 M zł 10820
kolor preferowany zł 11532
dowolny kolor RAL 2) zł 12919

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 222
RAL 9016 M zł 11583
kolor preferowany zł 12295
dowolny kolor RAL 2) zł 13682

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 402
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 402
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo częściowo matowana, 

z prawdziwymi ornamentami szlifowanymi
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 402
RAL 9016 M zł 21063
kolor preferowany zł 21776
dowolny kolor RAL 2) zł 23162

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 402
RAL 9016 M zł 21826
kolor preferowany zł 22539
dowolny kolor RAL 2) zł 23925

Dopłata za aluminiowe ramy ornamentowe  
w innym kolorze niż kolor drzwi zł 725

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 413
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 413
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Silk
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 413
RAL 9016 M zł 16595
kolor preferowany zł 17307
dowolny kolor RAL 2) zł 18693

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 413
RAL 9016 M zł 17358
kolor preferowany zł 18070
dowolny kolor RAL 2) zł 19456

Dopłata za aluminiowe ramy ornamentowe  
w innym kolorze niż kolor drzwi zł 725

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety RAL + dodatkowo  2035 zł.

Stałe elementy boczne 
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety RAL + dodatkowo  2035 zł.

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 449
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 449
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 8× ok. 190 × 325
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo częściowo matowana 

z prawdziwymi ornamentami szlifowanymi 
w kształcie kwadratu

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 933 mm

Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 413
RAL 9016 M zł 17252
kolor preferowany zł 17964
dowolny kolor RAL 2) zł 19350

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 413
RAL 9016 M zł 18015
kolor preferowany zł 18727
dowolny kolor RAL 2) zł 20114

Dopłata za aluminiowe ramy ornamentowe  
w innym kolorze niż kolor drzwi zł 725

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 501
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 501
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 331
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 501
RAL 9016 M zł 9989
kolor preferowany zł 10701
dowolny kolor RAL 2) zł 12088

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 501
RAL 9016 M zł 10752
kolor preferowany zł 11464
dowolny kolor RAL 2) zł 12851

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 502
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 502
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160 

(1 szyba)
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 502
RAL 9016 M zł 9989
kolor preferowany zł 10701
dowolny kolor RAL 2) zł 12088

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 502
RAL 9016 M zł 10752
kolor preferowany zł 11464
dowolny kolor RAL 2) zł 12851

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 503
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 503
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 503
RAL 9016 M zł 9989
kolor preferowany zł 10701
dowolny kolor RAL 2) zł 12088

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 503
RAL 9016 M zł 10752
kolor preferowany zł 11464
dowolny kolor RAL 2) zł 12851

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Stałe elementy boczne
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego koloru z palety RAL + dodatkowo  2035 zł.

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 504
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 504
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 5 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 504
RAL 9016 M zł 9989
kolor preferowany zł 10701
dowolny kolor RAL 2) zł 12088

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 504
RAL 9016 M zł 10752
kolor preferowany zł 11464
dowolny kolor RAL 2) zł 12851

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 650
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 650
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 650
RAL 9016 M zł 13754
kolor preferowany zł 14466
dowolny kolor RAL 2) zł 15853

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 650
RAL 9016 M zł 14517
kolor preferowany zł 15229
dowolny kolor RAL 2) zł 16616

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 680
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 680
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 680
RAL 9016 M zł 14042
kolor preferowany zł 14755
dowolny kolor RAL 2) zł 16141

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 680
RAL 9016 M zł 14805
kolor preferowany zł 15518
dowolny kolor RAL 2) zł 16904

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 694
• Wypełnienie elementu bocznego zgodne ze wzorem 694
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 2× ok. 248 × 248, 

1× ok. 248 × 874
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 5 mm, Reflo ze szlifowanym 

ornamentem w kształcie krzyża do przestrzeni 
międzyszybowej

 – szyba wewnętrzna 10 mm,  
zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

• Jednakowe ramy ornamentowe wewnątrz i na zewnątrz
• Najmniejszy wymiar elementu bocznego 920 mm

Wskazówka: Inne warianty przeszklenia na zapytanie.

ThermoSafe Cena

Element boczny wzór 694
RAL 9016 M zł 16701
kolor preferowany zł 17413
dowolny kolor RAL 2) zł 18799

ThermoSafe Hybrid Cena

Element boczny wzór 694
RAL 9016 M zł 17464
kolor preferowany zł 18176
dowolny kolor RAL 2) zł 19562

Dopłata za aluminiowe ramy ornamentowe  
w innym kolorze niż kolor drzwi zł 725

Dopłata do szyby w klasie RC 4 (P6B) zł 2807
Dopłata za zwiększone wymiary
do RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950

Stałe elementy boczne
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 189 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 615
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana z 7 

przezroczystymi poziomymi paskami (wys. 20 mm)
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 189
RAL 9016 M 850 × 2022 zł 15013
kolor preferowany 850 × 2022 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2022 zł 17112

Dopłaty za zlicowane przeszklenia Cena
Przeszklenie zlicowane na zewnątrz zł 3307

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 189
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 189 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 501 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 4× ok. 160 × 331
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 501
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 15013
kolor preferowany 850 × 1932 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 17112

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 501

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 501

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 502 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: 5× ok. 320 × 160
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 502
RAL 9016 M 940 × 1910 zł 15013
kolor preferowany 940 × 1910 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 940 × 1910 zł 17112

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 502

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 502

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Satinato
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 503 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 160 × 1550
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 503
RAL 9016 M 850 × 1932 zł 15013
kolor preferowany 850 × 1932 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1932 zł 17112

Dopłaty za zlicowane przeszklenia Cena
Przeszklenie zlicowane na zewnątrz zł 3307

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 503

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 503 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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ThermoPlan Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 504 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 5 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 504
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15013
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17112

Dopłaty za zlicowane przeszklenia Cena
Przeszklenie zlicowane na zewnątrz zł 3307

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 504

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 504 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych 
w klasie RC 3 możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 
koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 505 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 227 × 1392
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 4 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 505
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 15013
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 17112

Dopłaty za zlicowane przeszklenia Cena
Przeszklenie zlicowane na zewnątrz zł 3307

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 505
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 505 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 4 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 686 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 610
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 686
RAL 9016 M 850 × 2068 zł 15013
kolor preferowany 850 × 2068 zł 15725
dowolny kolor RAL 2) 850 × 2068 zł 17112

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 686
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 686 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej dla tego wzoru jest niemożliwa
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 860 – ThermoPlan Hybrid
• Płyta drzwiowa z pełnego aluminium
• Uchwyt HOE 700

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 860
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14119
kolor preferowany 850 × 1910 zł 14831
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16217

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 860
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 800 stal nierdzewna bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek

Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna
zł 742

Komplet przeciwwłam. 61-1 i 61-4
Gałka 
z klamką

Komplet przeciwwłam. 62-1 i 62-4, 
Rondo / Gałka 54 zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 862 – ThermoPlan Hybrid
• Pełna aluminiowa płyta drzwiowa  

z 7 poziomymi rowkami i jednym pionowym rowkiem
• Szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 620

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 862
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14543
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15255
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16641

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 862
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 862 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 867 – ThermoPlan Hybrid
• Uchwyt HOE 620
• Płyta drzwi z litej płyty aluminiowej z rowkami, 

szerokość rowka 5 mm
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem, budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana z 7 

przezroczystymi poziomymi paskami (wys. 5 mm)
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,9 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 688.

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 867
RAL 9016 M 920 × 1910 zł 15437
kolor preferowany 920 × 1910 zł 16149
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1910 zł 17536

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 867
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 867 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 7 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 688.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 871 – ThermoPlan Hybrid
• Płyta drzwi z litej płyty aluminiowej z rowkami, 

szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 620

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 871
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14543
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15255
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16641

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 871
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 871 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 3 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid

• produkcja szer. × wys. (RAM): do 1250 × 2250 mm, standard
• 5-punktowy zamek H5 z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Rondo” z owalną rozetą
• 3 nawierzchniowe zawiasy z aluminium, regulowane w 3 płaszczyznach*
• wew. strona drzwi standardowo biała na bazie RAL 9016 M (matowy)
• drzwi standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC3
• ThermoSafe Hybrid – zewnętrzna strona drzwi ze stali nierdzewnej  

malowana proszkowo

• Zamek ryglowo-obrotowy H5 jest możliwy tylko do wys. RAM≤ 2350 mm 
• Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 

preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

• Okucia dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL standardowo 
wykonane są w kolorze naturalnego aluminium (E6/EV1)

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ)  
niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Drzwi zewnętrzne wzór 872 – ThermoPlan Hybrid
• Płyta drzwi z litej płyty aluminiowej z rowkami, 

szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 615

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,88 W / (m²·K)

ThermoPlan Hybrid min. wym. RAM Cena

Wzór 872
RAL 9016 M 850 × 1910 zł 14543
kolor preferowany 850 × 1910 zł 15255
dowolny kolor RAL 2) 850 × 1910 zł 16641

Dopłata za zwiększone wymiary Cena
Zwiększone wymiary RAM 1250 × 2251 – 2350 mm zł 1950
Wykonanie XXL RAM 1250 × 2351 – 2500 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 3845

Element boczny do drzwi zewnętrznych wzór 872
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szyba ze wzorem 872 (grupa cenowa MG A)
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  
z 6 przezroczystymi poziomymi paskami

 – szyba wewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 692.

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 696dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych / naświetli górnych w klasie RC 3 
możliwe za dopłatą (patrz od strony 696).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory z palety NCS, kolory refleksyjne i perłowe = cena dowolnego 

koloru z palety RAL + dodatkowo 2035 zł.

Wzór wewnętrzny "Groove 15" strona 719
Warianty przeszklenia od strony 688
Elementy boczne / Naświetla górne od strony 696 / 702
Uchwyty drzwiowe / Zamki od strony 708 / 714
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 717

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700, HOE 800  
stal nierdzewna

bez dopłaty

HOE 501, HOE 701, HOE 795, 
HOE 796, HOE 820 stal nierdzewna

patrz 
strona 708

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

HOE 797 stal nierdzewna zł 2133
Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Rondo/Rondo, Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * HOE 605 i HOE 506 / HOE 606 / HOE 706 doliczana dopłata  
za elektryczny zamek S5 Scan lub S5 Code; niemożliwe dla drzwi 
otwieranych na zewnątrz

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 100 mm) zł 594
Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 714)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S5 Automatik bez dopłaty

S5S Automatik zamek ze sztywnym łańcuchem  
(wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm)

z pokrętłem w kolorze RAL 9016 zł 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej zł 844

Zamki z przejściem kablowym (KÜ) i silniczkiem elektrycznym**
S5 Comfort z przejściem kablowym (KÜ), 12 V zł 1853
S5 Smart z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Bluetooth® z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 3091
S5 Scan z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 4668
S5 Code z przejściem kablowym (KÜ), 24 V zł 5253
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth®

dla S5 Scan i S5 Code zł 856

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **

patrz 
strona 714

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep do zamka H5
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Niewidoczne zawiasy
Dopłata za sztukę zł 890
Na skrzydło wymagane są 2 szt., od wys. RAM 2251 mm 3 sztuki! 
Niewidoczne zawiasy (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważaniem,  
z ogranicznikiem otwierania kąt otwarcia  < 105° (tylko dla drzwi 
otwieranych do wewnątrz).

Aluminiowe drzwi zewnętrzne   
ThermoPlan Hybrid
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  

Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.
• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla drzwi
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

x niemożliwe
… * tylko element boczny

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa

Grupa
cenowa 

szkła

45

65 189 503

686 867 188 504 505

659 667

697 689

877

879

75

185

176 222

596 723

501

502

514

515

524

525

797

799

777

779

110 140 173

177 650 680

Wymiana 
szkła 

dla drzwi 

zł

Warianty szyb ornamentowych dla różnych wzorów drzwi zewnętrznych
(W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe) Przeszklenia ze wzorem w standardzie Przeszklenia ze wzorem 

w standardzie Wzory z przeszkleniem ze szkłem ornamentowym w standardzie

Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny/ 

naświetle 
górne:

VSG 8 mm*

Float 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● x Standard Standard x x ●

1068

Float matowana 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● Standard Standard ●

Satinato 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● Standard Standard ● ● ● ● ●

Pave biala 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Standard

Parsol szara (ESG) 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● x ● ● ○ ● ●

Parsol szara (ESG) matowana 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mastercarré 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● Standard ● ● ● ● ● ● ●

Chinchilla biała 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ornament 504 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ornament 553 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Silk 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micrograin (maks. wymiar szyby  
2200 mm wysokości) 5 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Reflo 5 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float matowana  
z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

–
Float

matowana z logo lub  
nr domu (zatwierdzenie  
na podstawie rysunku)

4 mm MG B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla drzwi zewnętrznych i elementów bocznych
Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny:

VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ Standard ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○

1068

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard * ○

Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard * ○ ○

Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ Standard ○ Standard * ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A Standard ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol grau (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● * ○

Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ● ○   ● * ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● * ○

Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ● ○   ● * ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

Przeszklenia izolacyjne
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid, 
elementów bocznych i naświetli górnych

3-szybowe przeszklenie
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  

Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.
• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla drzwi
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

x niemożliwe
… * tylko element boczny

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa

Grupa
cenowa 

szkła

45

65 189 503

686 867 188 504 505

659 667

697 689

877

879

75

185

176 222

596 723

501

502

514

515

524

525

797

799

777

779

110 140 173

177 650 680

Wymiana 
szkła 

dla drzwi 

zł

Warianty szyb ornamentowych dla różnych wzorów drzwi zewnętrznych
(W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe) Przeszklenia ze wzorem w standardzie Przeszklenia ze wzorem 

w standardzie Wzory z przeszkleniem ze szkłem ornamentowym w standardzie

Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny/ 

naświetle 
górne:

VSG 8 mm*

Float 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● x Standard Standard x x ●

1068

Float matowana 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● Standard Standard ●

Satinato 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● Standard Standard ● ● ● ● ●

Pave biala 4 mm – ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Standard

Parsol szara (ESG) 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● x ● ● ○ ● ●

Parsol szara (ESG) matowana 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mastercarré 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● Standard ● ● ● ● ● ● ●

Chinchilla biała 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ornament 504 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ornament 553 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Silk 4 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micrograin (maks. wymiar szyby  
2200 mm wysokości) 5 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Reflo 5 mm – ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float matowana  
z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

–
Float

matowana z logo lub  
nr domu (zatwierdzenie  
na podstawie rysunku)

4 mm MG B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla drzwi zewnętrznych i elementów bocznych
Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny:

VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ Standard ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○

1068

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard * ○

Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard * ○ ○

Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ Standard ○ Standard * ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A Standard ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol grau (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● * ○

Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ● ○   ● * ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ● * ○

Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ● ○   ● * ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Wskazówki:

• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  
Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.

• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla drzwi
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

… * tylko element boczny

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa Grupa

cenowa szkła
40 136 166 553 555

583 590 757 759

402 413 449 552 554

558 559 560 581 675 694

Wymiana 
szkła 

dla drzwi 

zł

Warianty szyb ornamentowych dla różnych wzorów drzwi zewnętrznych
(W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe) Wzory z przeszkleniem

Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny/ 

naświetle 
górne:

VSG 8 mm*

Float 4 mm –

Inne przeszklenia przy tych wzorach  
drzwi zewnętrznych nie są możliwe!

W elementach bocznych i naświetlach górnych 
można stosować  

wszystkie szkła ornamentowe.

Inne przeszklenia przy tych wzorach  
drzwi zewnętrznych możliwe na zapytanie!

W elementach bocznych i naświetlach górnych 
można stosować  

wszystkie szkła ornamentowe.

1068

Float matowana 4 mm –
Satinato 4 mm –
Pave biała 4 mm –
Parsol szara (ESG) 4 mm –
Parsol szara (ESG) matowana 4 mm –
Mastercarré 4 mm –
Chinchilla biała 4 mm –
Ornament 504 4 mm –
Ornament 553 4 mm –
Silk 4 mm –
Micrograin (maks. wymiar szyby 2200 mm wysokości) 5 mm –
Reflo 5 mm –

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*
Float matowana z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ●

–
Float matowana z logo lub numerem domu 

(zatwierdzenie na podstawie rysunku) 4 mm MG B ● ●

Warianty szyb dla drzwi zewnętrznych i elementów bocznych
Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny:

VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A

Dla tych wzorów drzwi nie ma alternatywnych wzorów przeszkleń.
W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe i standardowe szkła MG,  

które są określone w opisie produktu.

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

Przeszklenia izolacyjne
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid, 
elementów bocznych i naświetli górnych

3-szybowe przeszklenie
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Wskazówki:

• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  
Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.

• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla drzwi
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

… * tylko element boczny

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa Grupa

cenowa szkła
40 136 166 553 555

583 590 757 759

402 413 449 552 554

558 559 560 581 675 694

Wymiana 
szkła 

dla drzwi 

zł

Warianty szyb ornamentowych dla różnych wzorów drzwi zewnętrznych
(W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe) Wzory z przeszkleniem

Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny/ 

naświetle 
górne:

VSG 8 mm*

Float 4 mm –

Inne przeszklenia przy tych wzorach  
drzwi zewnętrznych nie są możliwe!

W elementach bocznych i naświetlach górnych 
można stosować  

wszystkie szkła ornamentowe.

Inne przeszklenia przy tych wzorach  
drzwi zewnętrznych możliwe na zapytanie!

W elementach bocznych i naświetlach górnych 
można stosować  

wszystkie szkła ornamentowe.

1068

Float matowana 4 mm –
Satinato 4 mm –
Pave biała 4 mm –
Parsol szara (ESG) 4 mm –
Parsol szara (ESG) matowana 4 mm –
Mastercarré 4 mm –
Chinchilla biała 4 mm –
Ornament 504 4 mm –
Ornament 553 4 mm –
Silk 4 mm –
Micrograin (maks. wymiar szyby 2200 mm wysokości) 5 mm –
Reflo 5 mm –

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*
Float matowana z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ●

–
Float matowana z logo lub numerem domu 

(zatwierdzenie na podstawie rysunku) 4 mm MG B ● ●

Warianty szyb dla drzwi zewnętrznych i elementów bocznych
Wskazówka: W przypadku przeszklenia w drzwiach, po stronie wewnętrznej zawsze szyba VSG 10 mm P5A (szyba RC 3)!

VSG 8 mm

Drzwi 
zewnętrzne:
VSG 10 mm 

P5A
(szyba RC 3)

Element 
boczny:

VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A

Dla tych wzorów drzwi nie ma alternatywnych wzorów przeszkleń.
W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe i standardowe szkła MG,  

które są określone w opisie produktu.

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A
Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B
Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  

Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.
• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla elementów bocznych
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa Grupa

cenowa szkła
551 565 568 585

822 823 860 878 557

771

871 872

693

875/ 895/ 898

762

861 862 825/ 845/ 855

556

832 836

Warianty szyb ornamentowych dla elementów bocznych i naświetli górnych Wzory z pełną płytą aluminiową

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float 4 mm –

W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe.

Float matowana 4 mm –
Satinato 4 mm –
Pave biała 4 mm –
Parsol szara (ESG) 4 mm –
Parsol szara (ESG) matowana 4 mm –
Mastercarré 4 mm –
Chinchilla biała 4 mm –
Ornament 504 4 mm –
Ornament 553 4 mm –
Silk 4 mm –
Micrograin (maks. wymiar szyby 2200 mm wysokości) 5 mm –
Reflo 5 mm –

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*
Float matowana z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ● ● ● ● ● ● ●

Float matowana z logo lub numerem domu 
(zatwierdzenie na podstawie rysunku) 4 mm MG B ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla elementów bocznych

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ Standard ○ ● ○ ○

Dla tych wzorów 
drzwi nie ma 

alternatywnych 
wzorów 

przeszkleń.

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ Standard ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ Standard ●

Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● Standard ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ● ○ Standard ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ● Standard

Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ● ○ ● ○ ○
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ● ●

Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ● ○ ○ ○ ○ ○

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

Przeszklenia izolacyjne
do elementów bocznych i naświetli górnych

3-szybowe przeszklenie
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową MGA / MGB zgodnie z tabelą poniżej.  

Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.
• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe. 
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez szkła, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Standard Standardowe przeszklenie dla elementów bocznych
● Alternatywne przeszklenie
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

Szyba 
zewnętrzna

Szyba 
wewnętrzna Szyba środkowa Grupa

cenowa szkła
551 565 568 585

822 823 860 878 557

771

871 872

693

875/ 895/ 898

762

861 862 825/ 845/ 855

556

832 836

Warianty szyb ornamentowych dla elementów bocznych i naświetli górnych Wzory z pełną płytą aluminiową

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float 4 mm –

W elementach bocznych i naświetlach górnych można stosować wszystkie szkła ornamentowe.

Float matowana 4 mm –
Satinato 4 mm –
Pave biała 4 mm –
Parsol szara (ESG) 4 mm –
Parsol szara (ESG) matowana 4 mm –
Mastercarré 4 mm –
Chinchilla biała 4 mm –
Ornament 504 4 mm –
Ornament 553 4 mm –
Silk 4 mm –
Micrograin (maks. wymiar szyby 2200 mm wysokości) 5 mm –
Reflo 5 mm –

Warianty szyb dla elementów bocznych i naświetli górnych

VSG 8 mm VSG 8 mm*
Float matowana z przezroczystą krawędzią 4 mm MG A ● ● ● ● ● ● ● ●

Float matowana z logo lub numerem domu 
(zatwierdzenie na podstawie rysunku) 4 mm MG B ● ● ● ● ● ● ● ●

Warianty szyb dla elementów bocznych

VSG 8 mm VSG 8 mm*

Float matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ Standard ○ ● ○ ○

Dla tych wzorów 
drzwi nie ma 

alternatywnych 
wzorów 

przeszkleń.

Float matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Float matowana z 6 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ Standard ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ Standard ●

Float matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● Standard ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ● ○ Standard ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ○ ○ ○ ○ ● Standard

Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezroczystymi paskami 4 mm MG A ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 3 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ● ○ ● ○ ○
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ○ ○ ○ ○ ● ●

Reflo matowana z 9 przezroczystymi paskami 5 mm MG B ● ● ○ ○ ○ ○ ○

 * Elementy boczne i naświetla górne wykonane w klasie RC 3 dostępne są opcjonalnie,  
za dopłatą, z szybą wewnętrzną ze szkła bezpiecznego VSG 10 mm P5A

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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Numery typów drzwi ThermoSafe

T1 T2 T3 T3.1 T4 T4.1 T5 T6
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3

T7 T8 T9 T9.1 T10 T10.1 T11 T12
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1

2.1

1.1

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

S21 = Element boczny po stronie zawiasów (luzem) O23
S22 = Element boczny po stronie zamka (luzem) Naświetle górne stałe (luzem)

Odejmowane wymiary przy obliczaniu wymaganych powierzchni wypełnienia
70 mm rama standardowa / 100 mm konstrukcja słupowo-ryglowa

ThermoSafe
Płyta drzwiowa szerokość wysokość
T1 / T2 drzwi x x
S21 / S22 / O23 element boczny / naświetle górne 108 mm 108 mm

szczebliny 100 (konstrukcja słupowo-ryglowa)
szerokość wysokość

T3 / T3.1 / T4 / T4.1
drzwi x x
element boczny 88 mm 138 mm

T5 / T6
drzwi x x
element boczny 88 mm 138 mm

T7 / T8
drzwi x x
naświetle górne 108 mm 88 mm

T9 / T9.1 / T10 / T10.1
drzwi x x
element boczny 88 mm 138 mm
naświetle górne 88 mm 88 mm

T11 / T12
drzwi x x
element boczny 88 mm 118 mm
naświetle górne 108mm 88 mm

Aluminiowe elementy boczne i naświetla górne, 
nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Numery typów i odejmowane wymiary

RC 3



Cennik (PL) 01-19 A 695

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id
 /

 T
he

rm
oP

la
n 

Hy
br

id

Elementy boczne
• Każdy element boczny jest wykonany indywidualnie na wymiar.
• Jeśli element boczny nie zostanie zawówiony w klasie o wyższej odporności na włamanie, wówczas element drzwiowy  

również nie zostanie oznaczony jako element o zwiększonej odporności na włamanie.
• Jeśli kompletny element drzwiowy (drzwi oraz element boczny / naświetle górne) powinien odpowiadać klasie RC 3,  

wówczas element boczny / naświetle górne powinienny być wykonane w identycznej klasie (należy uwzględnić dopłatę).
• Wykonanie elementów bocznych w klasie RC4 nie jest możliwe. Jeśli drzwi są wykonane w klasie RC4,  

a element boczny w klasie RC3 to drzwi będą oznaczone w klasie RC3.
Wskazówka:
Strona wewnętrzna elementu bocznego w kolorze preferowanym lub w dowolnym kolorze z palety RAL, w cenie dowolnego koloru z palety RAL.

OFF 10
0 

m
m

 (1
50

 m
m

)

PF 100 mm

R
A

M
H

TM STTM TUER

• wykonanie na wymiar
• konstrukcja słupowa

 – maks. szerokość drzwi zewnętrznych TM*
przy 1-stronnej konstrukcji słupowej: 1230 mm (standard 70); 1270 mm (standard 110)
przy 2-stronnej konstrukcji słupowej: 1210 mm (standard 70); 1210 mm (standard 110)

 – min. szerokość elementu bocznego, TM ≥ 260 mm (standard 70); ≥ 300 mm (standard 110)
• konstrukcja łączona

 – maks. szer. RAM drzwi zewnętrznych: 1250 mm (standard 70); 1330 mm (standard 110)
 – min. szer. RAM elementu bocznego: ≥300 mm (standard 70); ≥380 mm (standard 110)

• strona wewn. elementu bocznego standardowo w kolorze białym na bazie RAL 9016 M (matowy)
3-szybowe przeszklenie izolacyjne 
Budowa 
szyby:

szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna  
(maks. grubość całkowita 56 mm)

szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
szyba środkowa

szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm
VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412

Szyby ornamentowe 4 mm
VSG 8 mm biała: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm biała: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Float matowana (piaskowana) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm biała: Pave VSG 8 mm 2421

Ornamentgläser 5 mm
VSG 8 mm biała: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm biała: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Ornamentgläser 4 mm als ESG
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) matowana VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

Inne szyby na zapytanie
Panele aluminiowe 56 mm (tylko w klasie RC 3) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor RAL za m² RAM 1654
Wskazówki:
• min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę / panel
• standardowa grubość szyby: 56 mm
• szyba dostarczana jest w drewnianej ramie

Drzwi z elementem bocznym  
w konstrukcji słupowej

PF słupek
TM wymiar elementu
ST element boczny
TUER drzwi
OFF górna krawędź gotowej, ostatecznej 

posadzki

Przeszklenia izolacyjne - warianty szyby dla elementów bocznych 
Budowa szyby: szyba zewnętrzna przezroczysta VSG 8 mm – szyba środkowa (zobacz grupy cenowe MG A / MG B)  
– szyba wewnętrzna przezroczysta VSG 8 mm
Grupa cenowa grupa cenowa MG A: Grupa cenowa grupa cenowa MG B:
 ˹ Float matowana z 3 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 6 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 7 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 9 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z przezr. krawędzią

 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 3 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 9 przezr. paskami

 ˹ Reflo matowana z 3 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 7 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 9 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z logo lub numerem domu 
(zatwierdzenie na podstawie rysunku)

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
i ThermoPlan Hybrid

RAL 9016 M / kolory preferowane  
lub dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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²

RAL 9016 M (matowy) / kolory preferowane / E6/EV1
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400 x 2250 0,659 2557 3485 3706 3773 4019 4053 4151 4655 293
x 2500 0,737 2658 3697 3947 4019 4291 4333 4443 5003 318

600 x 2250 1,081 2718 4244 4609 4710 5117 5177 5334 6160 441
x 2500 1,209 2832 4541 4944 5062 5512 5580 5762 6682 466

800 x 2250 1,504 2883 5007 5512 5656 6216 6300 6525 7670 589
x 2500 1,682 3014 5389 5953 6118 6746 6835 7085 8369 627

1000 x 2250 1,926 3048 5766 6415 6601 7318 7424 7712 9183 738
x 2500 2,154 3193 6233 6958 7165 7971 8090 8408 10053 776

1200 x 2250 2,349 3210 6525 7314 7543 8416 8547 8895 10689 873
x 2500 2,627 3371 7080 7958 8217 9196 9340 9730 11736 937

1400 x 2250 2,771 3375 7288 8217 8484 9518 9671 10082 12198 1026
x 2500 3,099 3553 7928 8967 9268 10426 10595 11053 13419 1081

1600 x 2250 3,193 3540 8047 9120 9429 10621 10799 11269 13707 1174
x 2500 3,571 3727 8768 9964 10315 11647 11842 12372 15098 1238

1800 x 2250 3,616 3845 8950 10163 10515 11863 12062 12601 15357 1323
x 2500 4,044 4041 9752 11104 11498 13008 13228 13830 16917 1395

2000 x 2250 4,038 4015 9718 11070 11464 12970 13190 13792 16874 1471
x 2500 4,516 4223 10600 12113 12554 14237 14487 15157 18604 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (100 mm) za sztukę 594

Szczeblina dzieląca szkło - szerokość 100/150 mm (niemożliwe do MGA i MGB) za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 718

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 717
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
i ThermoPlan Hybrid

RAL 9016 M / kolory preferowane

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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 m
²

RAL 9016 M (matowy) / kolory preferowane / E6/EV1
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400 x 2250 0,659 2557 4655 4753 3396 3646 293
x 2500 0,737 2658 5003 5113 3595 3875 318

600 x 2250 1,081 2718 6160 6322 4091 4507 441
x 2500 1,209 2832 6682 6864 4371 4833 466

800 x 2250 1,504 2883 7670 7895 4795 5368 589
x 2500 1,682 3014 8369 8620 5156 5796 627

1000 x 2250 1,926 3048 9183 9467 5499 6233 738
x 2500 2,154 3193 10053 10371 5931 6754 776

1200 x 2250 2,349 3210 10689 11036 6199 7093 873
x 2500 2,627 3371 11736 12122 6712 7712 937

1400 x 2250 2,771 3375 12198 12609 6898 7958 1026
x 2500 3,099 3553 13419 13881 7496 8679 1081

1600 x 2250 3,193 3540 13707 14182 7602 8819 1174
x 2500 3,571 3727 15098 15628 8268 9633 1238

1800 x 2250 3,616 3845 15357 15895 8446 9824 1323
x 2500 4,044 4041 16917 17515 9183 10727 1395

2000 x 2250 4,038 4015 16874 17472 9149 10693 1471
x 2500 4,516 4223 18604 19274 9968 11689 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (100 mm) za sztukę 594

Szczeblina dzieląca szkło - szerokość 100/150 mm (niemożliwe do MGA i MGB). za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 718

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 717
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
i ThermoPlan Hybrid

RAL 9016 M / kolory preferowane

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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²

dowolny kolor z palety RAL 2)
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400 x 2250 0,659 2735 3663 3884 3951 4197 4231 4329 4833 293
x 2500 0,737 2845 3884 4134 4206 4477 4520 4630 5190 318

600 x 2250 1,081 2909 4435 4799 4901 5308 5368 5524 6351 441
x 2500 1,209 3031 4740 5143 5262 5711 5779 5961 6881 466

800 x 2250 1,504 3087 5211 5715 5859 6419 6504 6729 7873 589
x 2500 1,682 3226 5601 6165 6330 6958 7047 7297 8581 627

1000 x 2250 1,926 3260 5978 6627 6813 7530 7636 7924 9395 738
x 2500 2,154 3417 6457 7182 7390 8196 8314 8632 10277 776

1200 x 2250 2,349 3434 6750 7538 7767 8641 8772 9120 10913 873
x 2500 2,627 3608 7318 8196 8454 9434 9578 9968 11973 937

1400 x 2250 2,771 3612 7526 8454 8721 9756 9908 10320 12435 1026
x 2500 3,099 3803 8179 9217 9518 10676 10845 11303 13669 1081

1600 x 2250 3,193 3786 8293 9366 9675 10867 11045 11515 13953 1174
x 2500 3,571 3990 9031 10226 10578 11910 12105 12635 15361 1238

1800 x 2250 3,616 4113 9217 10430 10782 12130 12329 12868 15624 1323
x 2500 4,044 4325 10036 11388 11782 13292 13512 14114 17201 1395

2000 x 2250 4,038 4295 9997 11350 11744 13249 13470 14072 17154 1471
x 2500 4,516 4520 10896 12410 12851 14534 14784 15454 18901 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie..

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (100 mm) za sztukę 594

Szczeblina dzieląca szkło - szerokość 100/150 mm (niemożliwe do MGA i MGB). za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 718

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 717
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
i ThermoPlan Hybrid

dowolny kolor z patety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie



Cennik (PL) 01-19 A 699

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id
 /

 T
he

rm
oP

la
n 

Hy
br

id

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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400 x 2250 0,659 2735 4833 4931 3574 3824 293
x 2500 0,737 2845 5190 5300 3782 4062 318

600 x 2250 1,081 2909 6351 6512 4282 4698 441
x 2500 1,209 3031 6881 7064 4571 5033 466

800 x 2250 1,504 3087 7873 8098 4999 5571 589
x 2500 1,682 3226 8581 8832 5368 6008 627

1000 x 2250 1,926 3260 9395 9679 5711 6444 738
x 2500 2,154 3417 10277 10595 6156 6979 776

1200 x 2250 2,349 3434 10913 11261 6423 7318 873
x 2500 2,627 3608 11973 12359 6949 7950 937

1400 x 2250 2,771 3612 12435 12847 7136 8196 1026
x 2500 3,099 3803 13669 14131 7746 8929 1081

1600 x 2250 3,193 3786 13953 14428 7848 9065 1174
x 2500 3,571 3990 15361 15891 8530 9896 1238

1800 x 2250 3,616 4113 15624 16162 8713 10091 1323
x 2500 4,044 4325 17201 17799 9467 11011 1395

2000 x 2250 4,038 4295 17154 17752 9429 10973 1471
x 2500 4,516 4520 18901 19571 10265 11986 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (100 mm) za sztukę 594

Szczeblina dzieląca szkło - szerokość 100/150 mm (niemożliwe do MGA i MGB). za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 718

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 717
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
i ThermoPlan Hybrid

dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Naświetle górne
• Każde naświetle górne jest wykonane indywidualnie na wymiar.
• Jeśli naświetle górne nie zostanie zamówione w klasie o wyższej odporności na włamanie, wówczas element drzwiowy  

również nie zostanie oznaczony jako element o zwiększonej odporności na włamanie.
• Jeśli kompletny element drzwiowy (drzwi oraz element boczny / naświetle górne) powinien odpowiadać klasie RC 3,  

wówczas element boczny / naświetle górne powinny być wykonane w identycznej klasie (należy uwzględnić dopłatę).

Wskazówka:
Strona wewnętrzna naświetla górnego w kolorze preferowanym lub w dowolnym kolorze z palety RAL, w cenie dowolnego koloru z palety RAL.

TM
 O

L

RAMB

R
A

M
H

TM
 T

U
ER

K
M

P
 1

00
 m

m

OFF

TM OL
OLH ≥ 260 mm • wykonanie na wymiar

• konstrukcja ryglowa
min. wysokość naświetla TM: ≥260 mm (standard 70), ≥300 mm (standard 110)

• konstrukcja łączona
min. wysokość RAM naświetla: ≥ 300 mm (standard 70); ≥ 380 mm (standard 110)

• strona wewnętrzna naświetla standardowo w kolorze białym na bazie RAL 9016 M (matowy)

Wskazówka:
Dla drzwi z naświetlem górnym powyżej wys. RAM 2399 mm mogą być konieczne profile statyczne 
– patrz strony 729 i 730.

Nieruchome naświetle górne  
dla konstrukcji ryglowej
RAMB zewnętrzny wymiar ramy szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy wysokość
KMP rygiel
TM wymiar elementu
TUER drzwi
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki
OL naświetle górne
OLH naświetle górne wysokość

Uchylne aluminiowe naświetle górne na zapytanie

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

RAL 9016 M / kolory preferowane  
lub dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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3-szybowe przeszklenie izolacyjne 

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. całkowita grubość 56 mm)

szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
szyba środkowa

szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie

VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412
Szyby ornamentowe 4 mm

VSG 8 mm biała: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm biała: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Float matowana (piaskowana) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm biała: Pave VSG 8 mm 2421

Szyba ornamentowa 5 mm
VSG 8 mm biała: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm biała: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szyba ornamentowa 4 mm (ESG)
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) matowana VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

Wskazówka:
Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.

Panele aluminiowe 56 mm (tylko w klasie RC 3) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor RAL za m² RAM 1654

Wskazówki:
• min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę / panel
• standardowa grubość szyby: 56 mm

Aluminiowe naświetle górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

RAL 9016 M / kolory preferowane  
lub dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Naświetla górne nieruchome w konstrukcji słupowej  1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1000 x 400 0,278 3) 1836 2544 2709 2760 2947 2972 3048 3430 2472 2663 293
x 600 0,457 3) 1963 2671 2836 2887 3074 3099 3176 3557 2599 2790 293
x 800 0,635 2086 2981 3197 3256 3494 3528 3625 4108 2896 3137 293
x 1000 0,814 2298 3447 3718 3799 4100 4147 4269 4888 3332 3642 318
x 1250 1,037 2459 3922 4269 4371 4757 4816 4969 5758 3778 4172 416

1250 x 400 0,356 3) 1972 2680 2845 2896 3082 3108 3184 3566 2607 2798 293
x 600 0,585 2103 2930 3125 3180 3400 3430 3519 3964 2845 3070 293
x 800 0,813 2234 3383 3655 3735 4036 4083 4202 4825 3269 3578 318
x 1000 1,042 2459 3930 4278 4380 4770 4825 4982 5775 3782 4180 416
x 1250 1,327 2629 4503 4948 5075 5571 5643 5842 6856 4316 4825 479

1400 x 400 0,466 3) 2052 2760 2925 2976 3163 3188 3265 3646 2688 2879 293
x 600 0,764 2188 3120 3345 3409 3655 3693 3790 4295 3027 3282 293
x 800 0,920 2328 3625 3935 4024 4367 4418 4554 5257 3498 3850 339
x 1000 1,178 2557 4219 4613 4732 5168 5236 5410 6309 4053 4507 466
x 1250 1,501 2777 4897 5402 5546 6105 6190 6411 7555 4685 5262 589

1600 x 400 0,500 2158 2866 3031 3082 3269 3294 3371 3752 2794 2985 293
x 600 0,764 2302 3379 3638 3710 3998 4036 4151 4736 3273 3566 318
x 800 1,062 2446 3947 4303 4405 4804 4859 5020 5830 3799 4202 416
x 1000 1,361 2684 4604 5062 5194 5703 5775 5978 7017 4414 4935 479
x 1250 1,734 2870 5317 5898 6067 6716 6809 7068 8391 5075 5736 627

1850 x 400 0,544 2294 3061 3243 3294 3498 3528 3608 4024 2985 3193 293
x 600 0,892 2442 3701 3998 4087 4418 4469 4600 5283 3578 3918 339
x 800 1,240 2595 4346 4761 4884 5346 5414 5597 6542 4172 4647 466
x 1000 1,589 2845 5088 5622 5775 6368 6457 6690 7903 4867 5474 627
x 1250 2,024 3044 5902 6580 6779 7534 7644 7945 9489 5618 6389 776

2000 x 400 0,590 2370 3205 3400 3460 3680 3710 3799 4248 3120 3345 293
x 600 0,969 2531 3901 4223 4316 4681 4732 4876 5613 3765 4134 390
x 800 1,347 2684 4587 5037 5168 5673 5745 5944 6974 4397 4910 479
x 1000 1,726 2947 5385 5961 6131 6771 6868 7123 8441 5143 5800 627
x 1250 2,199 3142 6245 6983 7195 8017 8136 8463 10142 5940 6775 827

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu)
2) Grubość szyby dla wykonania w klasie RC 3:  56 mm
3) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę / panel

Wykonanie naświetli górnych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłata zł
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 820
Inne rodzaje szkła na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetle górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

RAL 9016 M / kolory preferowane

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Naświetla górne nieruchome w konstrukcji słupowej  1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany
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2200 x 400 0,653 2480 3400 3621 3684 3926 3964 4062 4558 3311 3561 293
x 600 1,071 2637 4151 4507 4613 5011 5071 5232 6046 3998 4409 441
x 800 1,490 2803 4905 5406 5550 6105 6186 6411 7547 4698 5266 589
x 1000 1,908 3074 5766 6406 6593 7305 7411 7691 9149 5499 6228 784
x 1250 2,431 3282 6712 7530 7763 8670 8806 9166 11023 6372 7301 827

2450 x 400 0,731 2612 3642 3888 3960 4231 4274 4380 4939 3540 3820 318
x 600 1,199 2786 4477 4880 4999 5444 5512 5690 6606 4312 4770 466
x 800 1,668 2951 5304 5864 6025 6648 6741 6987 8259 5071 5707 627
x 1000 2,136 3235 6249 6966 7174 7971 8090 8408 10036 5953 6767 776
x 1250 2,721 3455 7297 8208 8475 9489 9641 10044 12122 6915 7954 933

2600 x 400 0,778 2692 3790 4049 4125 4418 4460 4575 5168 3680 3977 318
x 600 1,276 2866 4668 5096 5219 5694 5766 5957 6928 4490 4978 466
x 800 1,774 3040 5546 6139 6313 6974 7072 7335 8692 5296 5974 627
x 1000 2,273 3332 6542 7301 7526 8374 8497 8836 10570 6224 7089 827
x 1250 2,896 3557 7644 8615 8899 9976 10137 10566 12779 7242 8344 933

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu)
2) Grubość szyby dla wykonania w klasie RC 3:  56 mm

Wykonanie naświetli górnych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłata zł
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 820
Inne rodzaje szkła na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetle górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

RAL 9016 M / kolory preferowane

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Naświetla górne nieruchome w konstrukcji słupowej  1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
w

 m
²

dowolny kolor z palety RAL 2)

do
pł

at
a

za
 w

yk
on

an
ie

  
w

 k
la

si
e 

R
C

 3
 3

)

be
z 

sz
yb

y
z przeszkleniem z panelem 

56 mm

Fl
oa

t

O
rn

am
en

t 5
04

C
hi

nc
hi

lla
 b

ia
ła

M
as

te
rc

ar
ré

S
at

in
at

o
O

rn
am

en
t 5

53
Pa

rs
ol

 s
za

ra
 E

S
G

S
ilk

 b
ia

ła

Fl
oa

t m
at

ow
an

a

Pa
rs

ol
 s

za
ra

 (E
S

G
) 

m
at

ow
an

a
R

efl
o

Pa
ve

 b
ia

ła

M
ic

ro
gr

ai
n

w
 k

ol
. R

A
L 

90
16

, 
E

6 /
 E

V1
, k

ol
or

 
pr

ef
er

ow
an

y

do
w

ol
ny

 k
ol

or
  

z 
pa

le
ty

 R
A

L

1000 x 400 0,278 4) 1963 2671 2836 2887 3074 3099 3176 3557 2599 2790 293
x 600 0,457 4) 2099 2807 2972 3023 3210 3235 3311 3693 2735 2925 293
x 800 0,635 2230 3125 3341 3400 3638 3672 3769 4253 3040 3282 293
x 1000 0,814 2459 3608 3879 3960 4261 4308 4431 5050 3494 3803 318
x 1250 1,037 2633 4096 4443 4545 4931 4990 5143 5931 3951 4346 416

1250 x 400 0,356 4) 2111 2819 2985 3036 3222 3248 3324 3706 2747 2938 293
x 600 0,585 2251 3078 3273 3328 3549 3578 3667 4113 2993 3218 293
x 800 0,813 2391 3540 3812 3892 4193 4240 4359 4982 3426 3735 318
x 1000 1,042 2633 4104 4452 4554 4944 4999 5156 5948 3956 4354 416
x 1250 1,327 2811 4685 5130 5257 5753 5825 6025 7038 4498 5007 479

1400 x 400 0,466 4) 2196 2904 3070 3120 3307 3332 3409 3790 2832 3023 293
x 600 0,764 2340 3273 3498 3561 3807 3845 3943 4448 3180 3434 293
x 800 0,920 2489 3786 4096 4185 4528 4579 4715 5418 3659 4011 339
x 1000 1,178 2735 4397 4791 4910 5346 5414 5588 6487 4231 4685 466
x 1250 1,501 2972 5092 5597 5741 6300 6385 6606 7750 4880 5457 589

1600 x 400 0,500 2311 3019 3184 3235 3422 3447 3523 3905 2947 3137 293
x 600 0,764 2463 3540 3799 3871 4159 4197 4312 4897 3434 3727 318
x 800 1,062 2616 4117 4473 4575 4973 5028 5190 5999 3968 4371 416
x 1000 1,361 2870 4791 5249 5380 5889 5961 6165 7203 4600 5122 479
x 1250 1,734 3070 5516 6097 6266 6915 7008 7267 8590 5274 5936 627

1850 x 400 0,544 2455 3222 3405 3455 3659 3689 3769 4185 3146 3354 293
x 600 0,892 2612 3871 4168 4257 4587 4638 4770 5452 3748 4087 339
x 800 1,240 2777 4528 4944 5067 5529 5597 5779 6724 4354 4829 466
x 1000 1,589 3044 5287 5821 5974 6567 6656 6890 8102 5067 5673 627
x 1250 2,024 3256 6114 6792 6991 7746 7856 8157 9701 5830 6601 776

2000 x 400 0,590 2535 3371 3566 3625 3845 3875 3964 4414 3286 3511 293
x 600 0,969 2709 4079 4401 4494 4859 4910 5054 5792 3943 4312 390
x 800 1,347 2870 4774 5223 5355 5859 5931 6131 7161 4583 5096 479
x 1000 1,726 3154 5592 6169 6339 6979 7076 7331 8649 5351 6008 627
x 1250 2,199 3362 6466 7203 7415 8238 8357 8683 10362 6160 6996 827

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu)
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie
3) Grubość szyby dla wykonania w klasie RC 3: 56 mm
4) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę / panel

Wykonanie naświetli górnych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłata zł
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 820
Inne rodzaje szkła na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetle górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Naświetla górne nieruchome w konstrukcji słupowej  1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
w

 m
²

dowolny kolor z palety RAL 2)

do
pł

at
a

za
 w

yk
on

an
ie

  
w

 k
la

si
e 

R
C

 3
 3

)

be
z 

sz
yb

y
z przeszkleniem z panelem 

56 mm
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z 
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ty

 R
A

L

2200 x 400 0,653 2654 3574 3795 3858 4100 4138 4236 4732 3485 3735 293
x 600 1,071 2824 4337 4693 4799 5198 5257 5418 6233 4185 4596 441
x 800 1,490 2998 5100 5601 5745 6300 6381 6606 7742 4893 5461 589
x 1000 1,908 3290 5982 6623 6809 7521 7627 7907 9366 5715 6444 784
x 1250 2,431 3511 6941 7759 7992 8899 9035 9395 11252 6601 7530 827

2450 x 400 0,731 2794 3824 4070 4142 4414 4456 4562 5122 3723 4002 318
x 600 1,199 2981 4672 5075 5194 5639 5707 5885 6801 4507 4965 466
x 800 1,668 3159 5512 6071 6233 6856 6949 7195 8467 5279 5915 627
x 1000 2,136 3460 6474 7191 7398 8196 8314 8632 10260 6177 6991 776
x 1250 2,721 3697 7538 8450 8717 9730 9883 10286 12363 7157 8196 933

2600 x 400 0,778 2879 3977 4236 4312 4604 4647 4761 5355 3867 4163 318
x 600 1,276 3065 4867 5296 5418 5893 5965 6156 7127 4689 5177 466
x 800 1,774 3252 5758 6351 6525 7186 7284 7547 8904 5508 6186 627
x 1000 2,273 3566 6775 7534 7759 8607 8730 9069 10803 6457 7322 827
x 1250 2,896 3807 7895 8865 9149 10226 10388 10816 13029 7492 8594 933

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu)
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie
3) Grubość szyby dla wykonania w klasie RC 3: 56 mm

Wykonanie naświetli górnych w klasie RC 4 jest niemożliwe.

Dopłata zł
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram Dopłata patrz strona 820
Inne rodzaje szkła na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetle górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid i ścian

dowolny kolor z palety RAL

RC 3
3-szybowe przeszklenie 

w standardzie
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Uchwyty Design G750 i G 755 Dopłata zł

85.5

61

G750

2

1

3

1 Listwa uchwytu
2 Nasadka na zakończeniach uchwytu 

zawsze  ze stali nierdzewnej
3 Długość zależna od wysokości drzwi

Listwa uchwytu 

W kolorze powierzchni drzwi lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Uchwyt DesignPlus G760 Dopłata zł

200

63
.5 G760

2

1

3

4

1 Listwa uchwytu
2 Nasadka na zakończeniach uchwytu 

zawsze  ze stali nierdzewnej
3 Aplikacja
4 Długość zależna od wysokości drzwi

Listwa uchwytu 

W kolorze powierzchni drzwi lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Aplikacja  
na uchwycie

W kolorze powierzchni drzwi/listwy uchwytu lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi lub listwy uchwytu) 717

Decograin Dekor * 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi lub listwy uchwytu) 1009

*  Decograin  
Dekore

• Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu ze złotawym odcieniem
• Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
• Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
• Light Oak: wzór dębu w kolorze jasnego brązu
• Rosewood: wzór drewnopodobny w kolorze mahoniowym

Listwy świetlne LED dla uchwytów G750, 755 i 760 Dopłata zł
Listwa LED, 24 V, nominalny prąd 0,4 A/m, IP 65, kolor światła: ciepły biały, sterowanie za pomocą sterownika 
wewnętrznego, dostawa zawiera transformator 24 V. 

Wskazówki:
• tylko z przejsciem kablowym KÜ480 lub VKÜ (zamawiać oddzielnie lub w pakiecie zamka z otwieraniem typu A).
• niemozliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz.

Uchwyt G 750 1 listwa LED dla wykonania z zamkiem H5 lub S5 Automatik  
(z koniecznym przejściem kabl. KÜ480 lub VKÜ) za drzwi 1060

Uchwyt G 760 2 listwy LED dla wykonania z zamkiem H5 lub S5 Automatik  
(z koniecznym przejściem kabl. KÜ480 lub VKÜ) za drzwi 2120

Przejście kablowe KÜ 480 za drzwi 780
Ukryte przejście kablowe VKÜ za drzwi 1531

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty Design G 750 i G 755 / DesignPlus G 760 i G 790
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Uchwyty Design G790 Dopłata zł

30

25

G790

75 50

2

13

2

1 Listwa uchwytu
2 Konsola pod uchwyt
3 Długość zależna od  wysokości drzwi

Listwa uchwytu
(standard białe 
aluminium na bazie 
RAL 9006)

W kolorze powierzchni drzwi bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Oświetlenie punktowe LED-Spot dla uchwytu G790 Dopłata zł
Oświetlenie punktowe LED-Spot, 24 V, nominalny prąd 0,4 A/m, IP 65, kolor światła: ciepły biały, sterowanie za pomocą 
sterownika wewnętrznego, dostawa zawiera transformator 24 V. 

Wskazówki:
• tylko z przejsciem kablowym KÜ480 lub VKÜ (zamawiać oddzielnie lub w pakiecie zamka z otwieraniem typu A).
• niemozliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz.

Uchwyt G 790 LED-Spot dla wykonania z zamkiem H5 lub S5 Automatik  
(z koniecznym przejściem kabl. KÜ480 lub VKÜ) za drzwi 683

Przejście kablowe KÜ 480 za drzwi 780
Ukryte przejście kablowe VKÜ za drzwi 1531

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty Design G 790
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Uchwyty HOE do drzwi z wzorami z prostą konsolą

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi

otworami w mm)

+
14

35
+

16
20

+
84

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

95
0

+
60

0
+

10
00

+
21

0
+

33
0

Min. wys. drzwi 
1910 mm

Numer uchwytu HOE 200 HOE 300 HOE 500 HOE 600 HOE 700 HOE 800

Materiał / Powierzchnia 
stal nierdzewna

matowa, 
szczotkowana 

stal nierdzewna
matowa, 

szczotkowana 

stal nierdzewna
matowa, 

szczotkowana 

stal nierdzewna
matowa, 

szczotkowana 

stal nierdzewna  
z dekorem  
na środku

stal nierdzewna  
z dekorem  
na środku

Dopłata zł
za wymianę uchwytu 
łącznie z uchwytem

patrz poszczególne wzory drzwi

Uchwyty HOE do drzwi ze wzorami

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi

otworami w mm)

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
10

00
+

10
27

+
60

0
+

62
7

+
34

8
+

38
8

Numer uchwytu HOE 501 HOE 701 HOE 795 HOE 796 HOE 820

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
szczotkowana 

stal nierdzewna  
z dekorem na środku

stal nierdzewna
 szczotkowana 

stal nierdzewna
szczotkowana 

stal nierdzewna
szczotkowana 

Dopłata zł
za wymianę uchwytu 
łącznie z uchwytem

267 267 755 661 1128

 * HOE 605 należy doliczyć dopłatę za elektryczny zamek S5 Code a dla HOE 506, HOE 606 i HOE 706  
należy doliczyć dopłatę za elektryczny zamek S5 Scan; niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty
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Uchwyty HOE do drzwi z wzorami z prostą konsolą

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między wywierconymi

otworami w mm)

Uchwyt 
niewymienny Uchwyt niewymienny

+
11

40
+

13
30

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

12
50

+
60

0
+

11
00

+
60

0
+

10
00

+
17

70
+

18
78

+
15

30
+

16
40

+
16

30
+

16
70

Numer uchwytu HOE 100 HOE 550 HOE 610 HOE 615 HOE 620 HOE 730 HOE 735 HOE 797

Materiał / Powierzchnia stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

stal nierdzew.
szczotkowana

Liczba konsoli 3 2 2 2 2 2 2 4
Dopłata zł
za wymianę uchwytu  
łącznie z uchwytem

patrz poszczególne wzory drzwi

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty
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Uchwyty HOE do drzwi z wzorami z prostą konsolą

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między wywierconymi

otworami w mm)

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

Numer uchwytu HOE 506 * HOE 706 * HOE 606 * HOE 605 *

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
szczotkowana 

stal nierdzewna  
z dekorem na środku

stal nierdzewna
szczotkowana matowa

stal nierdzewna
szczotkowana matowa

Liczba konsoli 2 2 2 2
Dopłata zł
za wymianę uchwytu  
łącznie z uchwytem

1314 1314 2781 2781

 * HOE 605 należy doliczyć dopłatę za elektryczny zamek S5 Code a dla HOE 506, HOE 606 i HOE 706  
należy doliczyć dopłatę za elektryczny zamek S5 Scan; niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz

Uchwyty HOE do drzwi z wzorami 
Uchwyty niewymienialne

Ilustracja

Numer uchwytu HOE 150 HOE 950
Długość całkowita w mm –
Odstęp między wywierconymi 
otworami w mm –

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
szczotkowana 

stal nierdzewna
szczotkowana 

Uchwyty HOE do drzwi z wzorami

Ilustracja

Numer uchwytu HOE 910 HOE 911
Długość całkowita w mm 700 580
Odstęp między wywierconymi 
otworami w mm

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna  
z dekorem na środku

stal nierdzewna  
z dekorem na środku

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty
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Uchwyty pionowe dla drzwi ThermoSafe
Uchwyty do pionowego montażu na płaszczyźnie drzwi

Ilustracja

Numer uchwytu

HOE 710 HOE 719 HOE 740 HOE 749
dopasowany do wys. drzwi
wysokość RAM – 147 mm

długość na życzenie
500 mm do wys. drzwi

dopasowany do wys. drzwi długość na życzenie
500 mm do wys. drzwi

z prostą konsolą, ø 33 mm
wys. RAM ≤ 2350 mm 2 konsole
wys. RAM > 2350 mm 3 konsole

z prostą konsolą, ø 40 mm  
wys. RAM > 2350 mm 3 konsole

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
szczotkowana matowa

stal nierdzewna
szczotkowana matowa

Dopłata za wymianę uchwytu  
łącznie z uchwytem
do wys. drzwi 2500 mm

1259 1904

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty pionowe
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Uchwyty i klamki do drzwi z wzorami (mocowanie uchwytu na poziomie zamka)

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi

otworami w mm)

+
21

0
+

33
0

+
21

0
+

33
0

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
35

0
+

+
30

0
+

Numer uchwytu 14-1 4) 14-2 4) 38-1 38-2 92-2 4) 94-2 4)

Materiał / Powierzchnia 
stal nierdzewna, 

polerowana  
z dekorem na środku

stal nierdzewna, 
szczotkowana

stal nierdzewna, 
polerowana  

z dekorem na środku

stal nierdzewna, 
szczotkowana

stal nierdzewna, 
szczotkowana

ø 25 mm

stal nierdzewna, 
szczotkowana

ø 25 mm
Dopłata zł  
za wymianę uchwytu 
łącznie z uchwytem

patrz poszczególne wzory drzwi

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi

otworami w mm)

+
24

5
+

+
24

5
+

+
24

5
+

+
24

5
+

Numer uchwytu 61-1 2) 5) 61-4 1) 2) 5) 62-1 2) 5) 62-4 1) 2) 5) Rondo Okto
długi szyld długi szyld długi szyld długi szyld

Rondo/Rondo
komplet klamek 

Okto/Okto
komplet klamek komplet 

przeciwwłam.
komplet 

przeciwwłam.
komplet 

przeciwwłam.
komplet 

przeciwwłam.

Materiał / Powierzchnia Alu-EV1 biały/stal 
nierdzewna Alu-EV1 biały/stal 

nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna 
Niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz i przy wykonaniu RC!

Dopłata zł  
za wymianę uchwytu 
łącznie z uchwytem

patrz poszczególne wzory drzwi

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi

otworami w mm)

Numer uchwytu 54 3)

Gałka

Materiał / Powierzchnia 
biały/stal 

nierdzewna / 
 Alu-EV1

Dopłata zł  
za wymianę uchwytu 
łącznie z uchwytem

patrz 
poszczególne 

wzory 

1) Biały lub stal nierdzewna (proszę podać na zamówieniu)
2) Uchwyty z długim szyldem 61-1, 61-4, 62-1, 62-4 tylko w wersji jednokolorowej.  

Brak możliwości mocowania na wypełnieniu drzwiowym.
3) Na zamówieniu proszę podać wybraną powierzchnię.
4) Niemożliwe do zamków S5 Scan/S5 Code!
5) Niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz i w klasie przeciwłamaniowej RC!

Wskazówka:
W przypadku kompletu klamek (układ klamka/klamka) w połączeniu z zamkiem samoryglującym się (np. S5 Automatik)  
drzwi można zamknąć kluczem.

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Uchwyty, klamki, klamki z gałką 



Cennik (PL) 01-19 A 713

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oS
af

e 
/ 

Th
er

m
oS

af
e 

Hy
br

id
 /

 T
he

rm
oP

la
n 

Hy
br

id

Klamki wewnętrzne Dopłata zł

Klamka wewnętrzna 
"Rondo" z owalną rozetą 

w kol. RAL 9016 M (matowy) standard
w dowolnym kolorze  
z palety RAL za sztukę 229

ze stali nierdzewnej za sztukę 229
w kolorze E6 / EV1 za sztukę bez dopłaty

Klamka wewnętrzna  
 „Caro“

z owalną rozetą ze stali nierdzewnej za sztukę 229

z okrągłą rozetą
(niemożlwa dla drzwi  
otwieranych na zewnątrz)

ze stali nierdzewnej za sztukę 271

Klamka wewnętrzna  
 „Okto“ z owalną rozetą ze stali nierdzewnej za sztukę 229

Klamka wewnętrzna  
 „D 116“
(przeznaczone do 
stosowania na drogach 
ewakuacyjnych  
wg PN-EN 179)

z owalną rozetą ze stali nierdzewnej za sztukę 229

Klamka wewnętrzna  
 „D 335“
(przeznaczone do 
stosowania na drogach 
ewakuacyjnych  
wg PN-EN 179)

z owalną rozetą ze stali nierdzewnej za sztukę 254

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Klamki wewnętrzne
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Zamki Min. wysokość drzwi          Dopłata za sztukę zł
Wskazówki: 
• Elektrozaczep jest możliwy tylko w standardowym zamku H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji spełniającej wymogi RC nie jest możliwy!
H5
• 5-punktowy zamek z okrągłą rozetą zabezpieczającą
• wersja z wkładką patentową, czołem zamka ze stali nierdzewnej, klasa C VDS
• do maks. wysokości drzwi RAM 2350 mm

1910 mm Zamek standardowy 
(zawarty w cenie drzwi)

S5 Automatik
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania  

4 jako zapadki ryglowe z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą  

i czołem zamka ze stali nierdzewnej

1910 mm bez dopłaty

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) za dopłatą 1628
S5S Automatik
(niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz)
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania jako zapadka ryglowa 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą  

i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• ze sztywnym łańcuchem,
Wskazówka: wys. RAM ≥ 2000 mm do maks. 2250 mm

2000 mm z pokrętłem w kolorze RAL 9016 755
z pokrętłem ze stali nierdzewnej 844

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zamki
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Zamki z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczepem) i przejściem kablowym KÜ 480 Dopłata za sztukę zł
Wskazówki: 
• Elektrozaczep jest możliwy tylko w standardowym zamku H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji spełniającej wymogi RC nie jest możliwy!

Min. 
wysokość 

drzwi
S5 Comfort
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• przygotowany pod sterownik

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator GT 3174 195
Przejście kablowe KÜ 480 602
S5 Comfort 1853

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Smart
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z odbiornikiem (opcjonalnie z nadajnikiem)
• czujnik rygla w dodat. blaszce zaczepowej do obsługi infor. zwrotnej o statusie*
• przygotowany do stosowania z aplikacją Hörmann **
 * wymagany nadajnik HS 5 BS lub aplikacja Hörmann
** wymagana bramka BiSecure Gateway

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Ttransformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Moduł S5 Comfort Smart  
(z modułem HET-E1)

856

S5 Smart 3091

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Scan
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z wpuszczonym w skrzydło skanerem odcisków palców  

(możliwość programowania 150 odcisków palców, z wyjściem przekaźnika, 2 kanały)

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Skaner linii papil. Mini 2-kanałowy 2434
S5 Scan 4669

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Code
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z wpuszczonym w skrzydło sterownikiem kodowanym

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Sterownik kodowany 3019
S5 Code 5254

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 TouchCode & Bluetooth®

• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 
z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS

• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  
do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka

• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z wpuszczonym w skrzydło Touchdisplay-em w kolorze czarnym,  

opcjonalnie z funkcją Bluetooth

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75 399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
TouchCode 2803
S5 TouchCode & Bluetooth® 5038

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Bluetooth®

• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 
z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS

• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  
do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka

• z odbiornikiem Bluetooth® z czujnikiem rygla w dodatkowej blaszce 
zaczepowej do obsługi informacji zwrotnej o statusie (wymagana aplikacja))

• w zestawie 1 x karta bezpieczeństwa 
• wersja z wkładką patentową, rozeta zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub Hörmann H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Odbiornik Bluetooth® 856
S5 Bluetooth® 3091

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
Zestaw rozszerzający o wersję Smart lub Bluetooth® z czujnikiem rygla
• zestaw rozszerzający wersję Smart dla S5 Scan, S5 Code i S5 TouchCode 

856

• nadajnik 5-kanałowy HS 5 BS z odczytem położenia bramy patrz rozdział „Napędy" strona  452

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zamki zapadkowo-zasuwkowe z przejściem kablowym KÜ 480
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Zamki z silniczkiem elekt. (elektrozaczepem) i ukrytym przejściem kablowym (VKÜ) Dopłata za sztukę zł
Wskazówki: 
• Elektrozaczep jest możliwy tylko w standardowym zamku H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji spełniającej wymogi RC nie jest możliwy!

Min. 
wysokość 

drzwi
S5 Comfort
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• przygotowany pod sterownik

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator GT 3174 195
Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
S5 Comfort 2782

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Smart
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z odbiornikiem (opcjonalnie z nadajnikiem)
• czujnik rygla w dodatkowej blaszce zaczepowej do obsługi  

informacji zwrotnej o statusie*
• przygotowany do stosowania z aplikacją Hörmann **
 * wymagany nadajnik HS 5 BS lub aplikacja Hörmann
** wymagana bramka BiSecure Gateway

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
Moduł S5 Comfort Smart  
(z modułem HET-E1)

856

S5 Smart 3842

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Scan
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z wpuszczonym w skrzydło skanerem odcisków palców  

(możliwość programowania 150 odcisków palców, z wyjściem przekaźnika, 2 kanały)

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
Skaner linii papil. Mini 2-kanałowy 2434
S5 Scan 5420

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Code
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• wpuszczona w skrzydło sterownikiem kodowanym

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
Klawiatura 3019
S5 Code 6005

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 TouchCode & Bluetooth
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka ze stali nierdzewnej
• z wpuszczonym w skrzydło Touchdisplay-em w kolorze czarnym,  

opcjonalnie z funkcją Bluetooth

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
TouchCode 2803
S5 TouchCode & Bluetooth 5789

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
S5 Bluetooth®

• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki ryglowe, 
z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasa B VDS

• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  
do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka

• z odbiornikiem Bluetooth® z czujnikiem rygla w dodatkowej blaszce 
zaczepowej do obsługi informacji zwrotnej o statusie (wymagana aplikacja)

• w zestawie 1 x karta bezpieczeństwa 
• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczająca, czołem zamka ze stali nierdzewnej

2000 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub Hörmann H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe (VKÜ)* 1531
Odbiornik Bluetooth® 856
S5 Bluetooth® 3842

Wersja z funkcją przeciwpaniczną E (także od wewnątrz) Dodatkowa dopłata 1628
Zestaw rozszerzający o wersję Smart lub Bluetooth® z czujnikiem rygla
• zestaw rozszerzający wersję Smart dla S5 Scan, S5 Code i S5 TouchCode 

856

• nadajnik 5-kanałowy HS 5 BS z odczytem położenia bramy patrz rozdział „Napędy" strona 452

* Ukryte przejście kablowe (VKÜ) niemożliwe w połączeniu z aluminiowymi zawiasami nawierzchniowymi

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Zamki zapadkowo-zasuwkowe z ukrytym przejściem kablowym VKÜ
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Zawory ciśnieniowe Dopłata
Zawory ciśnieniowe dla drzwi z przeszkleniem
(ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid)

> 1200 m n.p.m. zł za drzwi 1569
> 1500 m n.p.m. zł za drzwi 3951

Zawory ciśnieniowe dla elementów bocznych  
i naświetli górnych z przeszkleniem > 1200 m n.p.m. zł za el. boczny/ 

naświetle górne 526

Drzwi otwierane na zewnątrz Dopłata
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz (łącznie z zabezpieczeniem zawiasu) zł za drzwi 403

Zawiasy Dopłata

Zawias 2-częściowy, punkt obrotu 20 mm

RAL 9016 M (mat) standard dla drzwi w kol. RAL 9016 M (matowy)

E6 / EV1 standard dla drzwi w kol. prefer. /
dowolnym kolorze z palety RAL

dowolny kolor z palety RAL zł za sztukę 280
ze stali nierdzewnej zł za sztukę 280

Zawias ukryty (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważeniem z ogranicznikiem otwarcia (łagodne zatrzymanie)
(tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz), kąt otwarcia < 105°. Na skrzydło wymagane są 2 sztuki!

Wskazówka:
• Do drzwi otwieranych na zewnątrz możliwe tylko w wykonaniu 1-skrzydłowym!

zł za sztukę 890

Ogranicznik otwierania z funkcją łagodnego zatrzymania  (standardowo w drzwiach z ukrytymi zawiasami)
Niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz zł za sztukę 259

Ogranicznik otwierania z blokadą mechaniczną (niemożliwy dla funkcji łagodnego zatrzymania ) zł za sztukę 377

Napęd do drzwi / wspomaganie otwierania "LowEnergie" Dopłata
Opis techniczny wspomagania otwierania EC-Turn
Wspomaganie otwierania zapewnia komfortowe otwieranie i zamykanie drzwi zewnętrznych przeznaczonych do użytku prywatnego.
Wspomaganie otwierania nie nadaje się do zastosowania w często użytkownych drzwiach w obiektach użyteczności publicznej!
Maksymalny kąt otwarcia drzwi wynosi 110°.
Zakres dostawy: kabel sieciowy (2,5 m z wtyczką typu Schuko, 230 V), zintegrowany zasilacz i sterowanie

Wspomaganie otwierania EC-Turn 
(możliwe do wymiarów RAM 1250 × 2350mm)
dobudowane, montaż czołowy po stronie zawiasów, wymagany 
profil rozszerzający (dodatkowo profil rozszerzający VP 50)

RAL 9016 zł za sztukę 5613
E6 / EV1 zł za sztukę 5613
dowolny kolor z palety RAL zł za sztukę 6152

Tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz!
W przypadku zastosowania niewidocznych zawiasów drzwi są wykonane bez ogranicznika otwarcia, ponieważ funkcja ta zostaje przejęta przez 
napęd EC-Turn (wspomaganie otwierania)

Wskazówka:
• Uwaga: działanie energooszczędne! Przy dużym natężeniu pracy drzwi i w przypadku drzwi dla sektora publicznego zalecamy tryb pracy pełną mocą!
• Na zapytanie dostępna wersja wykonania z urządzeniami zabezpieczającymi wg DIN 18650.
Wspomaganie otwierania EC-Turn wewnętrzne, tryb pracy 24 V
(możliwe do wymiarów RAM 1250 × 2350 mm)
Możliwe tylko do drzwi otwieranych do wewnątrz!

za sztukę 7242

Samozamykacze Dopłata

Samozamykacz HDC 35
z mechaniczną blokadą otwarcia

 * dla kolorów CH 703 i CH 607 niemożliwe

luzem
RAL 9016 zł za sztukę 674
E6 / EV1 zł za sztukę 674
dowolny kolor z palety RAL* zł za sztukę 878

wbudowany
RAL 9016 zł za sztukę 886
E6 / EV1 zł za sztukę 886
dowolny kolor z palety RAL* zł za sztukę 1475

Zintegrowany samozamykacz VTS  
z mechaniczną blokadą otwarcia 
tylko do drzwi otwieranych do wewnątrz

Wskazówka:
W przypadku zastosowania niewidocznych 
zawiasów drzwi są wykonane bez ogranicznika 
otwarcia (funkcji łagodnego zatrzymania),  
ponieważ funkcja ta zostaje przejęta  
przez samozamykacz VTS

wbudowany za sztukę 1467

Elektrozaczepy (tylko dla standardowych zamków H5) Dopłata
Elektrozaczep HOE 5022-A z funkcją dzień/noc, wbudowany zł za sztukę 411
Elektrozaczep HOE 5023-A z funkcją dzień/noc i czujnikiem zamknięcia drzwi, wbudowany zł za sztukę 534
Elektrozaczep 128 z funkcją dzień/noc i zatrzymania w położeniu otwartym, wbudowany zł za sztukę 555

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
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Element blokujący Dopłata
Wskazówka:
W przypadku zastosowania wspomagania otwierania , zintegrowanego samozamykacza drzwiowego VTS  
lub EC-Turn Inside w połączeniu z blokadą należy zachować następujące szerokości minimalne:  
Softstop 1070 mm, VTS 1070 mm, EC-Turn Inside 1250 mm.
elektromechaniczny element blokujący (019030) jako dodatkowy sterownik dla alarmów 
antywłamaniowych, wbudowany w nasadę zł za drzwi 2247

elektromechaniczny element blokujący (019030) ze zintegrowanym czujnikiem magnetycznym zł za drzwi 2429

Rozety zabezpieczające, wkładki patentowe i klucze Dopłata
Rozeta zabezpieczająca ze stali nierdzewnej (niemożliwa dla ThermoPlan Hybrid) zł za sztukę bez dopłaty

Rozeta zabezpieczająca w dowolnym kolorze z palety RAL (niemożliwa dla ThermoPlan Hybrid) zł za sztukę 424
Wersja bez rozety zabezpieczającej Hörmann, bez otworu na wkładkę patentową  
po stronie zewnętrznej, z jednostronną wkładką patentową po stronie wewnętrznej zł za sztukę 369

Dodatkowe klucze do standardowej wkładki patentowej, przy zamówieniu z drzwiami zł za 5 sztuk 229
Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa, jednakowy wzór klucza, 5 kluczy, również różne wymiary zł za sztukę 237
Wkładka patentowa z pokrętłem z 5 kluczami

Wskazówki:
• Niemożliwa w połączeniu z wykonaniem w klasie RC!
• Ne dla drzwi w klasie RC!  

Drzwi muszą być całkowicie zaryglowane a klucz nie może znajdować się w zamku

zł za sztukę 191

Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa z kartą zabezpieczającą, 5 kluczy zł za sztukę 399
Dodatkowy klucz do wkładki z kartą zabezpieczającą zł za sztukę 161

Wyposażenie dodatkowe Dopłata
Czujnik otwarcia skrzydła (kontaktron) zł za sztukę 428
Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla) zł za drzwi 390
Wizjer drzwiowy do wzorów z pełną płytą drzwiową, kąt panoramiczny 175°  
(wysokość montażu 1450 mm od OFF) w zależności od wzoru zł za sztukę 271

Elektroniczny wizjer drzwiowy dla wzorów z pełną płytą drzwiową, monitor LCD 2,8 cala,  
zasilanie bateriami (2× AAA) luzem (zostanie tylko przygotowana) zł za sztukę 772

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej 
lita blacha (wysokość 100 mm)

zł za drzwi 594
zł za elem. boczny 594

Zestaw do pielęgnacji stali nierdzewnej zł za zestaw 127

Zwiększone wymiary Dopłata
Wskazówka:
• Zamek H5 z obrotowym ryglem tylko do wys. RAM≤ 2350 mm.
• S5S zamek ze sztywnym łańcuchem możliwy dla wysokości RAM > 2000 mm do ≤ 2250 mm.
Zwiększone wymiary dla ramy „70”

 – zwiększone wymiary do RAM 1250 × 2251 - 2350 mm zł za drzwi 1950
 – wykonanie XXL do RAM 1250 × 2351 - 2500 mm dla drzwi z pełną płytą drzwiową zł za drzwi 3845
 – wykonanie XXL do RAM 1250 × 2351 - 2500 mm dla drzwi z przeszkleniem w płycie drzwiowej zł za drzwi 5045

Zwiększone wymiary dla ramy „110”
 – do RAM 1330 × 2390 mm zł za drzwi 1950
 – wykonanie XXL do RAM 1330 × 2391 - 2540 mm dla drzwi z pełną płytą drzwiową zł za drzwi 3845
 – wykonanie XXL do RAM 1330 × 2391 - 2540 mm dla drzwi z przeszkleniem w płycie drzwiowej zł za drzwi 5045

Warianty ram Dopłata
Zaokrąglona rama ozdobna (maskująca) „RONDO 70”
dla ramy zewnętrznej, 
dla drzwi z elementem bocznym w konstrukcji słupowej

Wskazówka:
Tylko w kombinacji z S5 Smart, S5 Bluetooth®, S5 Scan i S5 Code.

Wskazówka:
Niemożliwa dla konstrukcji łączonej (2 oddzielne ramy konstrukcyjne) 
dla ram Reno 1- Reno 6 i Tapee (patrz też strony 724 do 726)!

RAL 9016 M (matowy) zł za sztukę 1043

kolor preferowany  
lub dowolny kolor z palety RAL zł za sztukę 1255

Wykonanie z profilem 110 mm
Wskazówka:
Niemożliwe dla wykonania z ramą ozdobną „CARO 70”.

zł za drzwi
bez dopłatyzł za elem. boczny

zł za naświetle górne

Szczebliny Dopłata

Szczebliny dzielące przeszklenie 100 mm lub 150 mm
element boczny zł za sztukę 814
naświetle górne zł za sztukę 814

Punkt skrzyżowania dot. montażu szczeblin dzielących przeszklenie zł za skrzyżowanie 479

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
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Wykonanie progu Dopłata

Przednia ochrona progu z aluminium  
do standardowego progu podłogowego zł za sztukę 407

OFF

Opadająca uszczelka progowa  
z ochroną przed warunkami atmosferycznymi

Wodoszczelność: klasa 2A
Przepuszczalność powietrza: klasa 1

Wskazówki 
• niemożliwe dla ThermoPlan Hybrid
• właściwości skuteczności izolacji cieplnej (UD), wodoszczelności 

i szczelności powietrza są ograniczone.

zł za sztukę 912

Pokrywa ze stali nierdzewnej 0,8 mm
ziarnistość 250er, do montażu w przypadku opadającej uszczelki 
progowej i elementu ościeżnicy wpuszczanego w posadzkę

zł za skrzydło 199

Wzór wewnętrzny "Groove 15" dla drzwi z pełną płytą drzwiową Dopłata
4 poziome rowki dla drzwi o wysokości do 2350 mm, szerokość rowka 5 mm
Odstęp między rowkami jest dopasowany do drewnianych drzwi wewnętrznych o wysokości płyty 
drzwiowej 1985 mm. Dla tych wysokości płyt drzwiowych strona wewnętrzna  
jest podzielona rowkami na 5 pól o takich samych wymiarach.

Wskazówka:
To wykonanie nie jest możliwe dla drzwi z elementami bocznymi i przeszkleniem MG.

zł za drzwi 818

Wykonanie klamki wewnętrznej z klamką okrągłą; rozetą ze stali nierdzewnej

Wskazówka:
niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz.

patrz strona 713

Profile rozszerzające Dopłata

RAL 9016 M (matowy) 25 mm
luzem zł za mb 233
zamontowany zł za mb 293

RAL 9016 M (matowy) 50 mm
luzem zł za mb 254
zamontowany zł za mb 314

RAL 9016 M (matowy) 100 mm
luzem zł za mb 377
zamontowany zł za mb 445

RAL 9016 M (matowy) 150 mm
luzem zł za mb 454
zamontowany zł za mb 526

Kolor preferowany  
/ dowolny kolor RAL 25 mm

luzem zł za mb 250
zamontowany zł za mb 314

Kolor preferowany  
/ dowolny kolor RAL 50 mm

luzem zł za mb 276
zamontowany zł za mb 343

Kolor preferowany  
/ dowolny kolor RAL 100 mm

luzem zł za mb 394
zamontowany zł za mb 466

Kolor preferowany  
/ dowolny kolor RAL 150 mm

luzem zł za mb 479
zamontowany zł za mb 555

Dodatkowe profile Dopłata

Kątownik aluminiowy 30 × 15 × 2 mm
RAL 9016 M (mat) zł za mb 93
kol. preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 106

Kątownik aluminiowy 40 × 20 × 2 mm
RAL 9016 M (mat) zł za mb 102
kol. preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 114

Kątownik aluminiowy 50 × 30 × 3 mm
RAL 9016 M (mat) zł za mb 127
kol. preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 153

Płaskownik aluminiowy 30 × 2 mm
RAL 9016 M (mat) zł za mb 85
kol. preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 98

Płaskownik aluminiowy 40 × 2 mm
RAL 9016 M (mat) zł za mb 93
kol. preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 106

Profile statyczne Dopłata

Objaśnienia techniczne znajdują się na stronach 729 i 730.

Profil statyczny E 100 - dla konstrukcji słupowo-ryglowej
w kolorze drzwi zł za mb 407
dowolny kolor z palety RAL zł za mb 445

Profil statyczny E 143 - dla konstrukcji łączonej
w kolorze drzwi zł za mb 441
dowolny kolor z palety RAL zł za mb 475

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
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Profile kątowe Dopłata
Profil kątowy KE 90, 90°

aluminiowy
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 505

niemozliwe dla wykonania w klasie RC! kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL zł za mb 534

85
.5

15
8.

5

70

3 85.5

158.5

81.5

3

81
.5

81
.5

Profil kątowy KE 135, 135°
aluminiowy

RAL 9016 M (matowy) zł za mb 488

niemozliwe dla wykonania w klasie RC! kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL zł za mb 521

43

3

3

43

13
5°

70

81.5

70

81.5
81.5

Dopłata za wykonanie elementu w konstrukcji łączonej (2 oddzielne ramy konstrukcyjne)
(niemożliwe dla wykonania z ramą ozdobną „CARO 70“) Dopłata

dla elementów bocznych / naświetla górnego zł za łączenie 428

Opakowanie Dopłata zł
Drzwi zewnętrzne w standardowym opakowaniu drewnianym z płytami osłonowymi  
od wewnątrz i z zewnątrz (wysyłka do krajów europejskich) zł za drzwi 220

Ochrona skrzydła drzwiowego przed zanieczyszczeniami na placu budowy (kurz, tynk i farba), możliwość 
zastosowania dla skrzydeł drzwiowych o szerokości 850 – 1100 mm i wysokości 1800 – 2300 mm,  
luzem, do wielokrotnego użytku

zł za drzwi 161

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid
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Element wpuszczany w posadzkę dla nowego budownictwa „Neubau”

Element wpuszczany w posadzkę Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę / zabezpieczenie transportowe standardowe  
na szerokości elementu z uszczelką zakończeniową profilu PAD 
z zewnątrz i wewnątrz (luzem) (zawarty w cenie drzwi)

wys. 45 mm Standard
zawarty w cenie drzwi

OFF OFF
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Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej 
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym 
o przekroju zamkniętym.

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 50 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego montażowego profilu 
progowego BP-K 50 (dostawa luzem) (na rysunku podwójny profil)

wys. 50 mm zł za mb 102
zł za mb (zamontowany*) 157
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Wskazówka dotycząca  
konstrukcji słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50 posiada wsunięty 
kształtownik wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.

 * maks. 2 szt. BP-K 50  
zamontowany fabrycznie

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 25 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego montażowego profilu 
progowego BP-K 25 (dostawa luzem)

wys. 25 mm zł za mb 85
zł za mb (zamontowany*) 140
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OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Wykończenia progowe
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OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Element wpuszczany w posadzkę dla nowego budownictwa „Neubau”

Profil wyrównujący AP-N 80 zewnętrzny Dopłata

Profil wyrównujący zewnętrzny Neubau AP-N80 z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 40 x 10 x 2 mm (do zastosowania w przypadku wysunięcia 
od zewnątrz) i z uszczelką zakończeniową profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)

zł za mb (luzem) 170
zł za mb 

(zamontowany*) 284
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Optymalny do montażu drzwi w przypadku różnicy wysokości 
między posadzką wewnętrzną a zewnętrzną  
(na rysunku z profilem AP-N 80 z zewnątrz i wewnątrz)

Profil wyrównujący AP-N 80 wewnętrzny Dopłata

Profil wyrównujący wewnętrzny Neubau AP-N80 z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 40 x 15 x 2 mm (do zastosowania w przypadku wysunięcia od zewnątrz)  
i z uszczelką zakończeniową profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)

zł za mb (luzem) 170
zł za mb 

(zamontowany*) 284
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Optymalny do montażu drzwi w przypadku 
różnicy wysokości między posadzką 
wewnętrzną a zewnętrzną (na rysunku 
z profilem AP-N 80 z zewnątrz i wewnątrz)

Wykończenia progowe z profilem rozszerzającym BP-A Dopłata

Profil rozszerzający BP-A 
25 / 50 / 100 / 150 mm
z aluminium, możliwość łączenia
(na rysunku 25 mm)

RAL 9016 M (matowy) zamon- 
towany

wys. 25 mm zł za mb 263
wys. 50 mm zł za mb 284

wys. 100 mm zł za mb 445
wys. 150 mm zł za mb 666

OFFOFF

7
25

strona
zewnętrzna

strona
wewnętrzna

RAL 9016 M (matowy) luzem

wys. 25 mm zł za mb 216
wys. 50 mm zł za mb 233

wys. 100 mm zł za mb 394
wys. 150 mm zł za mb 615

w kolorze preferowanym  
/ w dowolnym kolorze z palety RAL 

zamon- 
towany

wys. 25 mm zł za mb 288
wys. 50 mm zł za mb 343

wys. 100 mm zł za mb 466
wys. 150 mm zł za mb 746

w kolorze preferowanym  
/ w dowolnym kolorze z palety RAL luzem

wys. 25 mm zł za mb 229
wys. 50 mm zł za mb 271

wys. 100 mm zł za mb 407
wys. 150 mm zł za mb 691

Wskazówka:
Przy maks. wysokości konstrukcji 150 mm - montowane fabrycznie  (maks. 1 sztuka). 
Dalsze profile są dostarczane luzem.

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Wykończenia progowe
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Wykończenia progowe dla budynków remontowanych

Profil wyrównujący AP-R Dopłata
Profil wyrównujący AP-R, stosowany przy remontach, 
profil z tworzywa sztucznego z kątownikiem aluminiowym w kolorze drzwi (luzem) wys. 30 mm zł za mb (luzem) 140
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AP-R zewnętrzny AP-R wewnętrzny
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Optymalny do montażu drzwi  
w przypadku różnicy wysokości między 
posadzką wewnętrzną a zewnętrzną  
(na rysunku z profilem AP-R z zewnątrz  
i wewnątrz)

Wskazówka:
Na zamówieniu należy określić:  
AP-R wewnętrzny czy AP-R zewnętrzny 
(kątownik aluminiowy dopasowany do 
koloru drzwi od wewnątrz lub z zewnątrz).

Element ościeżnicy wpuszczany w posadzkę BEK-R Dopłata
Element ościeżnicy wpuszczany w posadzkę BEK-R, stosowany przy remontach, 
profil z tworzywa sztucznego (luzem) wys. 15 mm zł za mb (luzem) 85

OFF OFF
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Wykończenie progowe przesunięte AP-V wewnętrzne* Dopłata
Wykończenie progowe przesunięte AP-V 
z zamkniętym profilem aluminiowym
50 × 15/25/40 × 2 w takim samym 
kolorze jak drzwi po stronie wewnętrznej

RAL 9016 M (matowy)

wys. 15 mm zł za mb (zamontowany) 288
wys. 25 mm zł za mb (zamontowany) 288
wys. 40 mm zł za mb (zamontowany) 288
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w kolorze preferowanym  
/ w dowolnym kolorze z palety RAL

wys. 15 mm zł za mb (zamontowany) 326
wys. 25 mm zł za mb (zamontowany) 326
wys. 40 mm zł za mb (zamontowany) 326

 * Również przy przesunięciu na zewnątrz, jednak w takim przypadku dostawa "luzem" 
(niezamontowany).

Nawierzchniowy profil montażowy AP-5 Dopłata zł
Nawierzchniowy profil montażowy AP-5 
w kolorze czarnym,
wysokość montażu 5 mm

wys. 5 mm za mb (luzem) 59

OFF OFF

12

5strona
zewnętrzna

strona
wewnętrzna

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

THT rozdzielenie termiczne

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Wykończenia progowe
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Wersje ramy Dopłata

RENO 1
10

4

70

26

8,5

30
RAMB

RAMB

Ościeżnica remontowa (luzem)
do wysokości zewnętrznej 
wymiaru ramy 2480 mm

zł za długość drzwi 1124

RENO 2
10

30

4

LWB
AUSS

70

26

15

15

RAMB

Ościeżnica remontowa (luzem)
do wysokości zewnętrznej 
wymiaru ramy 2480 mm

zł za długość drzwi 1124

RENO 3
10

30

4

90

26

20

8,5

RAMB

Ościeżnica remontowa (luzem)
do wysokości zewnętrznej 
wymiaru ramy 2480 mm

zł za długość drzwi 1124

LWB wymiar otworu w ścianie szerokość
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Sposoby mocowania do ściany
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Wersje ramy Dopłata

RENO 4
10

30

4
90

26

15

15

RAMB

LWB
AUSS

Ościeżnica remontowa (luzem)
do wysokości zewnętrznej 
wymiaru ramy 2480 mm

zł za długość drzwi 1124

RENO 6

30

≥ 75

30

RAMB

ø  11

80

*

Ościeżnica remontowa zł za długość drzwi bez 
dopłaty

 * opcjonalnie z maskownicą ramy
Na rysunku przykład montażu

Profil zakrywający ramę w kolorze drzwi (dotyczy montażu przed ościeżem) zł za długość drzwi 594

LWB wymiar otworu w ścianie szerokość
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Sposoby mocowania do ściany
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Aluminiowy profil rurowy, czterokątny (Tapee) Dopłata
Zamknięty  
profil rurowy 0 płytki kotwowe zł za  

konstrukcję drzwiowąi 293

Zamknięty  
profil rurowy 20

płytki kotwowe i aluminiowy profil rurowy 
(szer. x gł.): 50 × 20 mm kolor drzwi zł za  

konstrukcję drzwiowąi 1013

Zamknięty  
profil rurowy 40

płytki kotwowe i aluminiowy profil rurowy 
(szer. x gł.): 50 × 40 mm kolor drzwi zł za  

konstrukcję drzwiowąi 1102

Zamknięty  
profil rurowy 60

płytki kotwowe i aluminiowy profil rurowy 
(szer. x gł.): 50 × 60 mm kolor drzwi zł za  

konstrukcję drzwiowąi 1412

Zamknięty  
profil rurowy 80

płytki kotwowe i aluminiowy profil rurowy 
(szer. x gł.): 50 × 80 mm kolor drzwi zł za  

konstrukcję drzwiowąi 1526

Zamknięty  
profil rurowy 100

płytki kotwowe i aluminiowy profil rurowy 
(szer. x gł.): 50 × 100 mm kolor drzwi zł za  

konstrukcję drzwiowąi 1569

VPE 20 przygotowanie jednostronne, luzem
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 119
kolor preferowany  
/ dowolny kolor RAL

zł za mb 136

Techniczne przedstawienie zamkniętych profili rurowych

50

5

10 10

110

30

5

Ø11

20

20
/4

0/
60

/8
0/

10
0

7

6

5432

1

Mocowanie płytek kotwowych
  20 × 50 × 2 mm
  40 × 50 × 2 mm
  60 × 50 × 3 mm
  80 × 50 × 3 mm
100 × 50 × 3 mm

1 Profil zamknięty
2 rama 70 mm, otwieranie do wewnątrz
3 elastyczne uszczelnienie
4 opcjonalnie z VPE
5 pełne wypełnienie wełną mineralną
6 izolacja wewnętrzna
7 ściana murowana

Wzornik Dopłata
Wzornik profili ThermoSafe i ThermoCarbon, łącznie z kolorami preferowanymi opłata zł za udział 856
Wzornik szkieł i kolorów ThermoSafe i ThermoCarbon opłata zł za udział 284
Prezenter kolorów preferowanych, łącznie z wzornikiem kolorów opłata zł za udział 428
Narożnikowy prezenter drzwi zewnętrznych ThermoSafe w kolorze preferowanym CH 703 (antracytowym), 
należy określić kierunek otwierania opłata zł za udział 712

Narożnikowy prezenter drzwi zewnętrznych ThermoCarbon w kolorze preferowanym CH 703 (antracytowym), 
należy określić kierunek otwierania opłata zł za udział 712

LWB wymiar otworu w ścianie szerokość
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Sposoby mocowania do ściany
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Konstrukcje słupowo-ryglowe model ThermoSafe

OFF

10
0

50
50

10
50

70 70

50

5 5

TM
 O

L

RAMB
TM TUER

PF

TM STTM ST

R
A

M
H

TM
 T

U
ER

505050

K
M

P

Uwagi dotyczące statyki konstrukcji słupowo-ryglowych:
• Niżej podane wymiary w odniesieniu do poszczególnych profili 

wzmacniających stanowią wartości orientacyjne. Dokładne  
wartości można podać dopiero po dokonaniu obliczeń statycznych 
konkretnych zestawów drzwiowych.

• Profil wzmacniający zewnętrzny, nie może być stosowany  
w połączeniu z ramą maskującą Caro 70.

Przykład - profil statyczny
Na rysunku model ThermoSafe.

100
43

80

Profil statyczny E 100
Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu konstrukcyjnego.  
Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych  
i tolerancyjnych na placu budowy (wymiar samochodu 
transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).
Uwaga: wymiar w świetle otworu =  
zewnętrzny wymiar ramy RAM + luz montażowy.

TM = teoretyczny wymiar podziału
Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy oznacza zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile rozszerzające (VP)

Konstrukcja słupowo-ryglowa (do wys. zabudowy 8 m)

wysokość RAM szerokość TM profil statyczny

≤ 2599 mm ≤ 1399 mm niewymagany
≤ 2699 mm ≤ 1199 mm niewymagany

A ≤ 2799 mm ≤ 999 mm niewymagany
≤ 2899 mm ≤ 899 mm niewymagany
≤ 2999 mm ≤ 799 mm niewymagany
≤ 3099 mm ≤ 699 mm niewymagany
≤ 3299 mm ≤ 599 mm niewymagany

wysokość RAM szerokość TM 
maks. 2000 mm

profil statyczny 
E 100

≤ 2599 mm > 1399 mm wymagany
≤ 2699 mm > 1199 mm wymagany

B ≤ 2799 mm > 999 mm wymagany
≤ 2899 mm > 899 mm wymagany
≤ 2999 mm > 799 mm wymagany
≤ 3099 mm > 699 mm wymagany
≤ 3299 mm > 599 mm wymagany

Do wysokości elementu 2399 mm (RAM) nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny!

KMP rygiel
PF słupek
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość

OL naswietle górne
ST element boczny
TM teoretyczny wymiar podziału
TUER drzwi

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

Sposoby mocowania do ściany
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Konstrukcje słupowo-ryglowe model ThermoSafe

Przykłady obliczeń – profil statyczny E 100

OFF

TM
 O

L

RAMB

TM TUER
1200 mm

R
A

M
H

27
55

 m
m

TM
 T

U
ER

TM ST
600 mm

Wysokość elementu > 2399 mm ➦ Sprawdzenie!

Wysokość elementu ≤ 2799 mm Sprawdzenie wiersza A i B w obu tabelach

TM element boczny ≤ 999 mm nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny
(sprawdzenie w wierszu A, patrz lewa tabela)

ale ponieważ

TM drzwi > 999 mm wymagany dodatkowy profil statyczny E 100
(sprawdzenie w wierszu B, patrz prawa tabela)

Profile statyczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej Dopłata

Profil statyczny E 100
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 407
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 445

KMP rygiel
PF słupek
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość

OL naswietle górne
ST element boczny
TM teoretyczny wymiar podziału
TUER drzwi

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid  
z elementami bocznymi i/lub naświetlem górnym

Konstrukcje słupowo-ryglowe (1 wspólna rama konstrukcyjna)
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Konstrukcje łączone model ThermoSafe

OFF

14
3

70
70

10
50

70 7053

RAMB
RAMB TUER

KP 3 mm

RAMB STRAMB ST

7070

33

R
A

M
H

 O
L

R
A

M
H

 T
U

ER

R
A

M
H

Uwagi dotyczące statyki konstrukcji łączonych:
• Niżej podane wymiary w odniesieniu do poszczególnych profili 

wzmacniających stanowią wartości orientacyjne. Dokładne  
wartości można podać dopiero po dokonaniu obliczeń statycznych 
konkretnych zestawów drzwiowych.

• Profil wzmacniający zewnętrzny, nie może być stosowany  
w połączeniu z ramą maskującą Caro 70.

Przykład - profil statyczny
Na rysunku model ThermoSafe.

143
43

80

Profil statyczny E 143

Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych  
na placu budowy (wymiar samochodu transportowego  
oraz ciężar i wielkość elementu).

RAM = zewnętrzny wymiar ramy
Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy oznacza zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile rozszerzające (VP)

Konstrukcja łączona (do wys. zabudowy 8 m)

wysokość RAM szerokość TM profil statyczny

≤ 2699 mm ≤ 1499 mm niewymagany
≤ 2799 mm ≤ 1299 mm niewymagany
≤ 2899 mm ≤ 1199 mm niewymagany
≤ 2999 mm ≤ 999 mm niewymagany
≤ 3099 mm ≤ 899 mm niewymagany
≤ 3299 mm ≤ 799 mm niewymagany
≤ 3499 mm ≤ 599 mm niewymagany

wysokość RAM szerokość TM 
maks. 2000 mm

profil statyczny 
E 143

≤ 2699 mm > 1499 mm wymagany
≤ 2799 mm > 1299 mm wymagany
≤ 2899 mm > 1199 mm wymagany
≤ 2999 mm > 999 mm wymagany
≤ 3099 mm > 899 mm wymagany
≤ 3299 mm > 799 mm wymagany
≤ 3499 mm > 599 mm wymagany

Do wysokości elementu 2599 mm (RAM) nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny!

Profile statyczne dla konstrukcji łączonej Dopłata

Profil statyczny E 143
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 441
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 475

KP łącznik
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość
OL naswietle górne

ST element boczny
TUER drzwi
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid  
z elementami bocznymi i/lub naświetlem górnym

Konstrukcje łączone (2 oddzielne ramy konstrukcyjne)

73 mm

ThermoSafe
ThermoSafe Hybrid

82 mm

ThermoPlan Hybrid
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ThermoCarbon wzór 189
strona 738

ThermoCarbon wzór 300 *
strona 739

ThermoCarbon wzór 301 *
strona 740

ThermoCarbon wzór 302
strona 741

ThermoCarbon wzór 304 *
strona 742

ThermoCarbon wzór 305 *
strona 743

ThermoCarbon wzór 306
strona 744

ThermoCarbon wzór 308 *
strona 745

ThermoCarbon wzór 309 *
strona 746

ThermoCarbon wzór 310
strona 747

ThermoCarbon wzór 312
strona 748

ThermoCarbon wzór 314
strona 749

ThermoCarbon wzór 504
strona 750

ThermoCarbon wzór 565 *
strona 751

ThermoCarbon wzór 568 *
strona 752

ThermoCarbon wzór 650
strona 753

ThermoCarbon wzór 680
strona 754

ThermoCarbon wzór 686
strona 755

ThermoCarbon wzór 860 *
strona 756

ThermoCarbon wzór 682
strona 757

 * Dla powyższych wzorów można wybrać każdą szybę ornamentową bądź szybę ze wzorem do elementów bocznych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się na stronie 758.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon
Rysunki z opcjonalnymi elementami bocznymi.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

Zestawienie wzorów

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze

ci
w

w
ła

m
an

io
wym

100 mm

ThermoCarbon



732 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oC
ar

bo
n

Profile

• Zakryty profil skrzydła z kompozytu na bazie karbonu wzmocnionego włóknem szklanym
• Profil ramy z profilu zespolonego wykonanego ze ściskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi 0.5-F22 wg DIN 1725 (minimalna wytrzymałość  

na rozciąganie 215 N/mm2 wg DIN 1748) i ze statecznego profilu poliamidowego 6.6 w 25% wzmocnionego włóknem szklanym
• Wypełnienie z twardej pianki PU całkowicie zakrywające skrzydło, grubość konstrukcji ramy 112 mm,  

izolacja komorowa w profilu skrzydła i ramy, grubość konstrukcji skrzydła 103 mm  
• Rama 100 mm, słupek 120 mm

• Zakres wymiarów:
 – szerokość x wysokość (RAM) do 1340 mm × 2350 mm
 – szerokość x wysokość (RAM) do 1340 mm × 3000 mm wykonanie XXL (od wys. RAM 2601 możliwe tylko z zamkiem S7, lub z pakietem zamka)

• Maksymalne rozmiary ładunkowe konstrukcji drzwiowej (razem z elementami bocznymi i naświetlami górnymi, razem z profilami montażowymi/
konstrukcyjnymi) nie mogą przekraczać 2700 mm z jednej strony.

Powierzchnia

Kolor standardowy • powłoka z farby proszkowej, na zewnątrz i wewnątrz kolor biały RAL 9016 M matowy (stopień połysku: 35 ± 5)

Kolor preferowany • powłoka z farby proszkowej, na zewnątrz w kol. preferowanym*, wewnątrz kol. biały RAL 9016 M matowy (stopień połysku: 35 ± 5)
• każde inne wykonanie drzwi, np. inny kolor, stopień połysku traktowane jest jako wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

CH 703 antracytowy z efektem metalicznym RAL 3003 rubinowy (matowy) * RAL 9006 białe aluminium 
(półmatowy)             (delikatna struktura, matowy) RAL 6005 ciemnozielony (matowy)

CH 607 kasztanowy (delikatna struktura, matowy) RAL 6009 zielony (matowy)   RAL 9016 biały 
(wysoki połysk)RAL 7015 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7015 szary (matowy)

RAL 7016 antracytowy (delikatna struktura, matowy) RAL 7016 antracytowy (matowy)
RAL 7030 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7030 szary (matowy)
RAL 7039 szary (delikatna struktura, matowy) RAL 7035 szary (matowy)
RAL 9001 kremowy (delikatna struktura, matowy) RAL 7040 szary (matowy)

 * RAL 9007 szare alum. (delikatna struktura, matowy) RAL 8028 brązowy (matowy)

 * W przypadku kolorów RAL 9006 i RAL 9007 gwarantujemy większą tolerancję w zakresie identyczności kolorów, 
ponieważ pierwotnie były to farby antykorozyjne.

Dowolny kolor 
z palety RAL

• powłoka z farby proszkowej, na zewnątrz w dowolnym kolorze RAL (stopień połysku: matowy)*,  
wewnątrz w kolorze białym RAL 9016 M matowy (stopień połysku: 35 ± 5)

• następujące wykonania są opcjonalne:

na zewnątrz wewnątrz
Wskazówki:
• Konstrukcje w kilku kolorach odpowiadają wysokością 

dopłaty za dowolny kolor RAL.
• Kolory RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 

i RAL 9017 są dostępne tylko w wykonaniu:  
delikatna struktura matowa.

RAL do wyboru RAL 9016 M (matowy)
RAL 9016 M (matowy) RAL do wyboru
RAL do wyboru RAL do wyboru
RAL do wyboru kolory preferowane
kolory preferowane RAL do wyboru
kolory preferowane kolory preferowane

• Wykonanie drzwi w kolorach refleksyjnych, perłowych, w kolorach z palety NCS, lakierach strukturalnych i kolorach  
z efektem perłowym jest możliwe i skutkuje wzrostem ceny o 2035 zł do zamówienia  
(cena dowolnego koloru z palety RAL plus 2035 zł).

* Stopień połysku  – matowy lub delikatna struktura matowa (stopień połysku 35 ± 5)        –   półmatowy (stopień połysku 75 ± 10)
 – wysoki połysk (stopień połysku > ok. 85, stopień połysku wg ISO 2813, kąt pomiaru 60 stopni)

Powierzchnia zewnętrzna drzwi ze standardowymi okuciami

Powierzchnia drzwi Powierzchnia widocznych elementów okuć
na zewnątrz wewnątrz rozeta na zewnątrz klamka wewnątrz

RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna stal nierdzewna
kolory preferowane RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna stal nierdzewna
kolory preferowane kolory preferowane stal nierdzewna stal nierdzewna
RAL do wyboru RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna stal nierdzewna
RAL do wyboru RAL do wyboru stal nierdzewna stal nierdzewna
(Wykonanie inne niż standardowe możliwe za dopłatą)

Wskazówka: W drzwiach o ciemnych powierzchniach zewnętrznych obserwuje się szczególnie dużą rozszerzalność materiału na skutek 
nasłonecznienia. Podczas rozmowy z inwestorem należy sprawdzić usytuowanie drzwi w miejscu montażu, by zapewnić prawidłowe działanie drzwi.

Uchwyt zewnętrzny

• jak podano w opisie każdego wzoru drzwi

Przeszklenie

• 3- lub 4-szybowe przeszklenie, z obu stron wykonane ze szkła bezpiecznego, opis szyby znajduje się w opisie wzoru drzwi,  
bez wewnętrznej ramy ze stali nierdzewnej.

• Szyby montowane we wzorach i stałych elementach nadają się do stosowania w obiektach na wysokości maks. 1500 m n.p.m. 
Powyżej wysokości ok. 1200 m n.p.m. zalecamy zastosowanie w drzwiach przeszklenia we wzmocnionej wersji VSG (zespolone szkło bezpieczne) 
oraz zaworu ciśnieniowego dla elementów bocznych i naświetli górnych. Dopłaty patrz strona 772.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon

Opis produktu

RC 3
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Wskazówka:
Należy pamiętać, że kolorowe przeszklenia nagrzewają się pod wpływem działania wysokich temperatur szybciej niż jasne przeszklenia.  
Szczególnie zagrożone są szyby, na które pada cień słoneczny. W tym przypadku zalecamy stosowanie jasnych przeszkleń.  
Nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu pęknięcia przeszklenia spowodowanego działaniem wysokiej temperatury.

Uszczelki

• Potrójne uszczelnienie z bardzo elastycznego tworzywa sztucznego tzw. terpolimeru (EPDM - etylen/propylen/dien) , między ramą a skrzydłem: 
1x 3-stronna uszczelka z EPDM i 2x 4-stronna (obwiedniowa) uszczelka

• Próg wykonany z poliamidu odpornego na zarysowania, nadaje się do zastosowania w budownictwie bez barier.

Okucia

• 2 niewidoczne zawiasy, regulowane w 3 płaszczyznach i niewymagające konserwacji 
ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wyważeniem i ogranicznikiem otwierania

• Przy wersji XXL: 3. zawias niewidoczny bez dopłaty
• Regulowana listwa zamykająca ze stali nierdzewnej na całej wysokości drzwi, gr. 3 mm
• Zamek z 9-punktowym ryglowaniem H9, czoło zamka ze stali nierdzewnej do 2350 mm 

zewnętrznej wysokości ramy
• Naklejana rozeta wewnętrzna, ze stali nierdzewnej, przystosowana do wkładki 

patentowej
• Z zewnątrz bezpieczna rozeta Hörmann zlicowana z płytą drzwiową,  

przystosowana do wkładki patentowej, zabezpieczona przed próbą manipulacji
• Klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej ze sprężyną ustalającą
• Uchwyt zewnętrzny jak opisano dla każdego wzoru drzwi
• Element wpuszczany w posadzkę/zabezpieczenie transportowe z tworzywa 

sztucznego (dla konstrukcji słupowo-ryglowej ze stalowym wkładem)
• Wkładka patentowa wg PN-EN 1303 (w zestawie 5 kluczy)
• Niewidoczne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe zgodne z PN-EN 1627 

 

Wymiary wkładki: 45/60 (wewn./na zewn.)

strona 
wewnętrzna

x y

strona 
zewnętrzna

Typy zamków Na zamówieniu drzwi zewnętrznych prosimy określić typ zamka!
H9  – zamek standardowy (brak możliwości zastosowania w wersji XXL)

 – do maks. wysokości RAM 2350 mm
 – 9-punktowy zamek z rozetą zabezpieczającą i ryglem hakowym
 – czoło zamka ze stali nierdzewnej
 – VDS klasa C

S7 Automatik zamek zapadkowo-zasuwkowy z 7 punktami ryglowania, pełną listwą zamykającą  
i samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, VDS klasa B

Wskazówka: Ochronę przed włamaniem zgodnie z normą PN-EN 1627 zapewniają drzwi zamknięte, całkowicie zaryglowane i zamknięte na klucz, 
a klucz jest wyjęty z zamka.
Inne pakiety zamków przeciwwłamaniowych (na życzenie) patrz strona 770

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Dane techniczne

Izolacyjność cieplna:
Wszystkie drzwi zewnętrzne ThermoCarbon spełniają wymagania Rozporządzenia EnEV o poszanowaniu energii
(współczynniki UD zależą od wzoru i wymiarów, patrz opis wzoru).
Podane zostały wartości UD wymiarów kontrolnych 1230 x 2180 mm RAM

Szczelność: zgodnie z EN 14351, np. przepuszczalność powietrza klasa 4 i odporność na przenikanie wody opadowej klasa 7A
Badania wytrzymałościowe: zgodnie z EN 14351 klasa 5 (100.000 cykli otwarć)
Różnica klimatu: klasa różnicy klimatycznej 2

Wskazówki

• Wszystkie drzwi produkowane są na wymiar.
• Drzwi i kombinacja z elementem bocznym lub naświetlem górnym dostarczane są standardowo jako konstrukcja słupowo-ryglowa  

(1 wspólna rama konstrukcyjna).
• Podane ceny dotyczą szerokości i wysokości w zakresie maks. podanych wymiarów.
• Wyszczególnione minimalne lub maksymalne wymiary zewnętrzne ramy (RAM) dotyczą standardowej ramy (100 mm).
• Wymiarem zamówieniowym jest zewnętrzny wymiar ramy (RAM).
• Po złożeniu zamówienia wprowadzenie zmian jest niemożliwe.

Rodzaj otwierania

 ▶ Aluminiowe drzwi ThermoCarbon są dostarczane tylko jako drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz różnic w kolorystyce i strukturze.

Wyposażenie dodatkowe i ceny wykonania w zestawieniu stanowią dopłaty i obowiązują w połączeniu z zamówieniem drzwi.

 ▶ W przypadku samodzielnego wyposażenia drzwi we wkładkę patentową  
zalecamy kontakt z Hörmann Polska, w celu dokonania uzgodnień z Producentem

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon

Opis produktu

RC 3
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ThermoCarbon
W standardowym progu istnieje możliwość zdemontowania elementu wpuszczanego w posadzkę w celu zamontowania drzwi na gotowej posadzce.
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LDB = RAMB – 200

RAMB

100

11
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strona wewnętrzna

40 40

75

100
9.4

Element wpuszczany w posadzkę / zabezpieczenie transportowe

52

20

45
10OFF

52

20

45
10OFF

Element wpuszczany w posadzkę / 
zabezpieczenie transportowe standardowe 
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD z zewnątrz 
i wewnątrz (luzem) (zawarty w cenie drzwi)

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej  
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym  
o przekroju zamkniętym (rys. górny).

Inne elementy wpuszczane w posadzkę i wykończenia progowe patrz strona 736

LDB wymiar w świetle przejścia szerokość
LDH wymiar w świetle przejścia wysokość

RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy, wysokość
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Dane techniczne 

100 mm

ThermoCarbon
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

Wskazówka:
 * W razie potrzeby z profilem rozszerzającym (75 mm). 

Zalecana szerokość przejścia w świetle wynosi > 860 mm (RAM 1072).

ThermoCarbon

100LDB = RAMB - 212100

RAMB

12

9.2 *

A
U

S
 =

 R
A

M
B

 -
 8

4

Wskazówki:
• maks. kąt otwarcia 105°
• w związku z powyższym skrzydło drzwi w pozycji 

otwarcia 90° zmiejsza wymiary światła przejścia  
na RAM - 212 mm dla ramy 100.

Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

drzwi 1-skrzydłowe z ramą 100
otwierane do wewnątrz

Przejście w świetle
bez elementu 

bocznego
z 1 elementem 

bocznym
z 2 elementami 

bocznymi
ThermoCarbon zawias niewidoczny RAM - 212 RAM - 172 RAM - 132

AUS miejsce jakie zajmuje płyta drzwiowa  
przy kącie otwarcia 90°

LDB wymiar w świetle przejścia szerokość
RAMB zewnętrzny wymiar ramy, szerokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Dane techniczne 

100 mm

ThermoCarbon
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Element wpuszczany w posadzkę dla nowego budownictwa „Neubau”

52

20

45
10OFF

52

20

45
10OFF

52

20

45
10OFF

50 14
5

50

Element wpuszczany w posadzkę / 
zabezpieczenie transportowe standardowe 
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD z zewnątrz 
i wewnątrz (luzem) 
(zawarty w cenie drzwi)

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej  
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym  
o przekroju zamkniętym (rys. górny).

Element wpuszczany w posadzkę
z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 50 
(dostawa luzem) (na rysunku podwójny profil)
opcjonalnie też jako BP - K 25 (luzem)

Wskazówka dotycząca konstrukcji 
słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50 posiada wsunięty 
kształtownik wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.
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Optymalny do montażu drzwi 

w przypadku różnicy wysokości między 
posadzką zewnętrzną a wewnętrzną 

(na rysunku z profilem AP-N 100 
z zewnątrz i wewnątrz)

Profil wyrównujący zewnętrzny Neubau 
AP-N 100 z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 45 × 25 × 2 
(do zastosowania w przypadku wysunięcia 
od zewnątrz) i z uszczelką zakończeniową 
profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)

Profil wyrównujący wewnętrzny Neubau 
AP-N 100 z profilem o przekroju prostokątnym 
(dostarczany luzem) 45 × 34 × 3
(do zastosowania w przypadku wysunięcia 
od wewnątrz) i z uszczelką zakończeniową 
profilu PAD (na rysunku z podwójnym BP-K 50)

Ceny i wersje wykonania patrz strona 773

AUSS strona zewnętrzna
INNE strona wewnętrzna
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Dane techniczne 

100 mm

ThermoCarbon
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Wykończenia progowe dla budynków remontowanych "Renovierung"
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Profil wyrównujący AP-R zewnętrzny, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa 
sztucznego z kątownikiem aluminiowym 
w kolorze drzwi (luzem)

Profil wyrównujący AP-R wewnętrzny, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa 
sztucznego z kątownikiem aluminiowym 
w kolorze drzwi (luzem)

Optymalny do montażu drzwi 
w przypadku różnicy wysokości między 

posadzką zewnętrzną a wewnętrzną 
(na rysunku z profilem AP-R  

z zewnątrz i wewnątrz)

20

10

15

30

OFF

Element wpuszczany w posadzkę BEK-R, 
stosowany przy remontach, 
profil z tworzywa sztucznego (luzem)

Ceny i wersje wykonania patrz strona 775

AUSS strona zewnętrzna
INNE strona wewnętrzna
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki
THT rozdzielenie termiczne

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Dane techniczne 

100 mm

ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 189

• Uchwyt HOE 615
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba z wzorem,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami (wys. 20 mm)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 189
RAL 9016 M 920 × 2068 zł 17430
kolor preferowany 920 × 2068 zł 18142
dowolny kolor RAL 2) 920 × 2068 zł 19529

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 189

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 189 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 300

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi oraz listwa 

uchwytowa G 775 (listwa uchwytowa w kolorze  
RAL 9006 białe aluminium)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 300
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 21839
kolor preferowany 920 × 1990 zł 22551
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 23938

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 300

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 775

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3)  
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 301

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Aplikacja z aluminium w kolorze preferowanym  

lub dowolnym kolorze z palety RAL
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  

oraz listwa uchwytowa G 775  
(listwa uchwytowa w kol. RAL 9006 białe aluminium)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena
Wzór 301
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 920 × 1990 zł 22840
kolor preferowany 920 × 1990 zł 23552
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 24939

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena
Wzór 301
Aplikacje  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 920 × 1990 zł 24239
kolor preferowany 920 × 1990 zł 24951
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 26338

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka: Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 301

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 775

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 302

• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  
oraz listwa uchwytowa G 775  
(listwa uchwytowa w kolorze RAL 9006  
białe aluminium)

• Wymiary otworu pod przeszklenie:  
na górze 240 × 650, na dole 240 × 600

• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba z wzorem,  
budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 1 przezroczystym pionowym paskiem 
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 302
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 25778
kolor preferowany 920 × 1990 zł 26490
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 27877

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka: Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 302

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 302

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 775

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 304

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  

oraz uchwyt ze stali nierdzewnej G 780

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 304
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 23171
kolor preferowany 920 × 1990 zł 23883
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 25269

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 304

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009
w kolorze Carbon zł 3578

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 305

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Aplikacja z aluminium w kolorze preferowanym  

lub dowolnym kolorze z palety RAL
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  

oraz uchwyt ze stali nierdzewnej G 780

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena
Wzór 305
Aplikacja  
w kolorze 
preferowanym

RAL 9016 M 920 × 1990 zł 24154
kolor preferowany 920 × 1990 zł 24866
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 26253

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena
Wzór 305
Aplikacje  
w dowolnym  
kolorze RAL

RAL 9016 M 920 × 1990 zł 25553
kolor preferowany 920 × 1990 zł 26266
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 27652

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 305

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi /  
listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009
w kolorze Carbon zł 3578

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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100 mm

ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 306

• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  
oraz uchwyt ze stali nierdzewnej G 780

• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 130 × 1752
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ornamentowa,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana w całości
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 306
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 25820
kolor preferowany 920 × 1990 zł 26533
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 27919

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 306

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe do wzoru 306

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm,  

Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009
w kolorze Carbon zł 3578

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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100 mm

ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 308

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  

oraz listwa uchwytowa G 771  
(listwa uchwytowa oraz aplikacja uchwytu  
w kolorze RAL 9006 białe aluminium)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,51 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 308
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 23603
kolor preferowany 920 × 1990 zł 24315
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 25702

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 308

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 771
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 309

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  

oraz listwa uchwytowa G 770  
(listwa uchwytowa w kolorze RAL 9006  
białe aluminium) bez aplikacji uchwytu

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,51 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 309
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 23361
kolor preferowany 920 × 1990 zł 24074
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 25460

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 309

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 770
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 310

• Uchwyt ze stali nierdzewnej G 785
• Zagłębiony otwór na przeszklenie
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 240 × 1520
• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  

szkło ornamentowe, budowa szyby  
(od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 6 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A, (szyba w klasie RC 3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,63 W / (m²·K)

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 310
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 24290
kolor preferowany 920 × 1990 zł 25002
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 26389

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 310

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 310

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm,  

Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) niemożliwe

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 312

• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  
oraz listwa uchwytowa G 775  
(listwa uchwytowa w kol. RAL 9006 białe aluminium)

• Wymiary otworu pod przeszklenie: na górze 
ok. 240 × 650, na dole ok. 240 × 600

• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba z wzorem,  
budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana 

z 1 przezroczystym pionowym paskiem
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 312
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 25617
kolor preferowany 920 × 1990 zł 26329
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 27716

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 312

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 312

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm,  

Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi  
/ listwy uchwytowej bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Listwa G 775

jak powierzchnia drzwi 
/ zagłębienia pod uchwyt bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 314

• Zagłębienie pod uchwyt w kolorze drzwi  
oraz uchwyt ze stali nierdzewnej G 780

• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 130 × 1752
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ornamentowa,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana w całości
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne 
ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 314
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 25655
kolor preferowany 920 × 1990 zł 26367
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 27754

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 314

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 314

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm,  

Float matowana w całości
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Zagłębienie
(niemożliwe  
w wykonaniu  
E6/EV1)

jak powierzchnia drzwi bez dopłaty

w kolorze preferowanym zł 717
w dowolnym kolorze RAL zł 1009
w kolorze Carbon zł 3578

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon



750 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
Th

er
m

oC
ar

bo
n

1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 504

• Uchwyt HOE 500
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba z wzorem,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana z 5 

przezroczystymi poziomymi paskami (wys. 20 mm)
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 504
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 17430
kolor preferowany 920 × 1990 zł 18142
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 19529

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 504

Elementy boczne z przeszkleniem w konstrukcji słupowej 1)

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 504 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 
budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 600, 
HOE 700 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 

(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 565

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Lista uchwytowa G 760 

listwa w kolorze drzwi, aplikacje w E6 / EV1 
(szeroki uchwyt z aplikacjami, pionowy,  
o wysokości skrzydła drzwi)

Inne możliwe warianty kolorów do listwy uchwytowej 
i aplikacji patrz tabela na stronie 768.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 565
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 20237
kolor preferowany 920 × 1990 zł 20949
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 22335

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 565

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 760

patrz 
strona 768

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 568

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• uchwyt Design G 750 w E6 / EV1 

(wąski uchwyt pionowy o wysokości skrzydła drzwi)

Inne możliwe warianty kolorów do listwy uchwytowej
i aplikacji - patrz tabela na stronie 768.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 568
RAL 9016 M 920 × 2068 zł 19143
kolor preferowany 920 × 2068 zł 19855
dowolny kolor RAL 2) 920 × 2068 zł 21241

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 568

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć
Listwy LED / kolor preferowany i dowolny kolor 
z palety RAL dla uchwytu Design G 750

patrz 
strona 768

Inne uchwyty dla tego wzoru drzwi są niemożliwe

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 650

• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ornamentowa,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 650
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 22416
kolor preferowany 920 × 1990 zł 23128
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 24515

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 650

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 650

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 680

• Uchwyt HOE 700
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 248 × 1450
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba ornamentowa,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,57 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 680
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 22683
kolor preferowany 920 × 1990 zł 23395
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 24782

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 680

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szkło ornamentowe pasujące do wzoru 680

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Pave biała
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 686

• Uchwyt HOE 610
• Wymiary otworu pod przeszklenie: ok. 80 × 1640
• 4-szybowe przeszklenie izolacyjne, szyba z wzorem,  

budowa szyby (od zewnątrz do wewnątrz): 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, szkło matowane Float  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba środkowa 4 mm, Float przezroczysta
 – szyba wewnętrzna 10 mm,  

zespolone szkło bezpieczne (VSG)  
przezroczyste P5A (szyba w klasie RC3)

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,55 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Inne możliwe warianty przeszklenia znajdują się  
w tabeli na stronie 758.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 686
RAL 9016 M 920 × 2068 zł 21572
kolor preferowany 920 × 2068 zł 22284
dowolny kolor RAL 2) 920 × 2068 zł 23671

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm
Produkcja po zatwierdzeniu rysunku! zł 5045

* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 686

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 686 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 

(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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100 mm

ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 860

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium
• Uchwyt HOE 700

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 860
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 16086
kolor preferowany 920 × 1990 zł 16798
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 18185

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 860

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne
• Budowa szyby: 

 – szyba zewnętrzna 8 mm,  
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

 – szyba środkowa ze szkła ornamentowego do wyboru
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Szyby ornamentowe do wyboru:
 – Chinchilla białe
 – Float
 – Float matowane
 – Mastercarré
 – Micrograin
 – Ornament 504
 – Ornament 553

 – Parsol szare (ESG)
 – Parsol szare (ESG) matowane
 – Pave biała
 – Reflo
 – Satinato
 – Silk białe

Wskazówka:
Możliwe są również wszelkie przeszklenia MG  
dla elementu bocznego, patrz tabela na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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100 mm

ThermoCarbon
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1-skrzydłowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon z aluminiową płytą drzwiową

• produkcja szer. × wys. (RAM): maks. 1340 × 2350 mm
• 9-punktowy zamek H9 z rozetą zabezpieczającą zlicowaną z płytą 

drzwiową i ryglem obrotowym
• klamka wewnętrzna „Caro” ze stali nierdzewnej z owalną rozetą
• niewidoczne zawiasy
• wewnętrzna strona drzwi standardowo w kolorze białym  

RAL 9016 M (matowy)

Wskazówki:
Wykonanie drzwi / elementu bocznego od wewnątrz w kolorze 
preferowanym lub w dowolnym kolorze RAL traktowane jest jako 
wykonanie drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL

Wszystkie wymiary w mm.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon wzór 862

• Pełna płyta drzwiowa z aluminium z 7 poziomymi 
rowkami i 1 pionowym rowkiem

• Szerokość rowka 5 mm
• Uchwyt HOE 620

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: 
ok. 0,50 W / (m²·K)

 ▶ Drzwi posiadają certyfikat wydany przez Instytut 
ift Rosenheim potwierdzający możliwość 
zastosowania w domach pasywnych.

Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon min. wym. RAM Cena

Wzór 862
RAL 9016 M 920 × 1990 zł 16086
kolor preferowany 920 × 1990 zł 16798
dowolny kolor RAL 2) 920 × 1990 zł 18185

Wykonanie XXL * Cena
Wykonanie XXL wys. RAM do 3000 mm zł 4087
* Wskazówka:
Niemożliwe z zamkiem H9!

Element boczny do drzwi ThermoCarbon wzór 862

• 3-szybowe przeszklenie izolacyjne,  
szyba ze wzorem 862 (grupa cenowa MG A)

• Budowa szyby: 
 – szyba zewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)
 – szyba środkowa 4 mm, Float matowana  

z 7 przezroczystymi poziomymi paskami
 – szyba wewnętrzna 8 mm,  

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne (VSG)

Inne możliwe warianty przeszklenia bocznego  
znajdują się w tabeli na stronie 758.

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

RAL 9016 M / kol. preferowany Ceny patrz 
strona 762dowolny kolor RAL 2)

Wykonanie elementów bocznych w klasie RC 3 lub RC 4  
możliwe jest za dopłatą (patrz strona 762).
1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu 

budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe do drzwi Dopłata

Warianty uchwytów / okuć

Uchwyty

HOE 200, HOE 300, HOE 500, 
HOE 600, HOE 700 stal nierdzewna bez dopłaty

możliwe ze skanerem 
linii papilarnych

HOE 506 * zł 1314
HOE 606 * zł 2781
HOE 706 * zł 1314

możliwe ze sterownikiem 
kodowanym HOE 605 * zł 2781

Uchwyty 
pionowe

możliwe HOE 710, HOE 719, 
HOE 740, HOE 749

patrz 
strona 711

Komplety 
klamek Okto/Okto stal nierdzewna zł 742

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, 
a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706 doliczana jest dopłata za zamki 
elektryczne S7 Scan

Zamki (szczegółowy opis zamków patrz strona 770)
Wskazówka: Elektrozaczep jest niemożliwy!
S7 Automatik bez dopłaty

Zamki z ukrytym przejściem kablowym (VKÜ)  
i silniczkiem elektrycznym **
S7 Comfort z VKÜ zł 2781
S7 Smart z VKÜ zł 3841
S7 Bluetooth® z VKÜ zł 3841
S7 Code z VKÜ zł 6004
S7 Scan z VKÜ zł 5418
S7 TouchCode & Bluetooth® z VKÜ zł 5787
Zestaw doposażenia Smart lub Bluetooth® 
dla S7 Scan i S7 Code zł 856

** elektrozaczep domofonowy; RAMH ≥ 2000 mm
Elektrozaczep dla zamka H9
Elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 6 - 12 V zł 411
Wyposażenie przeciwwłamaniowe
Wykonanie drzwi w klasie RC3 bez dopłaty

Wykonanie drzwi w klasie RC 4 3) 
(niemożliwe dla wersji XXL) zł 2807

3)  do maks. wysokości RAM 2350 mm, dla wzorów drzwi bez przeszkleń 
(pełna płyta drzwiowa), możliwość zastosowania RC4 w elementach 
bocznych

Warianty przeszklenia od strony 758
Elementy boczne od strony 762
Uchwyty drzwiowe strona 766
Zamki strona 770
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 772

Aluminiowe drzwi zewnętrzne  
ThermoCarbon
Program drzwi zewnętrznych

RC 3

Drzwi standardow
o z wyposażeniem prze
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ThermoCarbon
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową grupa cenowa MG A/grupa cenowa MG B  

zgodnie z tabelą poniżej.  
Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.

• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe.

Budowa szyby do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)

Szyba zewnętrzna: Szyba środkowa: Szyba środkowa: Szyba wewnętrzna:
VSG 8 mm Szkła ornamentowe lub szyby ze wzorem  

(patrz poszczególne wzory)
Float 4 mm VSG 10 mm P5A (szyba w klasie RC 3)

Szyba zewnętrzna: Szyba środkowa: Szyba środkowa: Szyba wewnętrzna:
VSG 8 mm Szkła ornamentowe lub szyby ze wzorem  

(patrz poszczególne wzory)
– VSG 8 mm

Standard Przeszklenie standardowe drzwi
● Przeszklenie alternatywne
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

… * Przeszklenie 3-szybowe (brak szyby środkowej Float 4 mm)

Szyba środkowa
Grupa

cenowa
szkła

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Wymiana 
szkła 

dla drzwi

zł

189 302 306 310 *) 312 314 504 650 680 686 300 301 304 305 308 309 565 568 860 862

Warianty szyby ornamentowej do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)
(W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe)
Float 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Wszystkie szkła ornamentowe można stosować w elementach bocznych  
jako przeszklenie 3-szybowe (brak szyby środkowej Float 4 mm) 1068

Float matowana 4 mm – ● ● Standard Standard * ● Standard ● ● ● ●

Satinato 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Pave biała 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● Standard Standard ●

Parsol szara (ESG) 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Parsol szara (ESG) matowana 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Mastercarré 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Chinchilla biała 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Ornament 504 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Ornament 553 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Silk 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Micrograin (maks. wysokość szyby 2200 mm) 5 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Reflo 5 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Warianty szyby z wzorem do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)
Float matowana z 1 przezrocz. pionowym paskiem MG A ○ Standard ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○

1068

Float matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Szyba środkowa
Grupa

cenowa
szkła

Elem. boczny do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoCarbon

189 302 306 310 312 314 504 650 680 686 300 / 301 / 304 / 305 / 308 / 309 / 565 / 568 / 860 862

Warianty szyby z wzorem do elementu bocznego  
(przeszklenie 3-szybowe)  
(W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe)
Float matowana z 4 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ● Standard
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Float matowana z przezroczystym brzegiem MG A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Float matowana z logo lub numerem domu  
(zatwierdzenie na podstawie rysunku) MG B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Przeszklenia izolacyjne
Przeszklenie 4-szybowe do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoCarbon 
Przeszklenie 3-szybowe do elementów bocznych
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Wskazówki:
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić typ przeszklenia lub grupę cenową grupa cenowa MG A/grupa cenowa MG B  

zgodnie z tabelą poniżej.  
Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.

• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe.

Budowa szyby do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)

Szyba zewnętrzna: Szyba środkowa: Szyba środkowa: Szyba wewnętrzna:
VSG 8 mm Szkła ornamentowe lub szyby ze wzorem  

(patrz poszczególne wzory)
Float 4 mm VSG 10 mm P5A (szyba w klasie RC 3)

Szyba zewnętrzna: Szyba środkowa: Szyba środkowa: Szyba wewnętrzna:
VSG 8 mm Szkła ornamentowe lub szyby ze wzorem  

(patrz poszczególne wzory)
– VSG 8 mm

Standard Przeszklenie standardowe drzwi
● Przeszklenie alternatywne
○ Wariant przeszklenia na zapytanie

… * Przeszklenie 3-szybowe (brak szyby środkowej Float 4 mm)

Szyba środkowa
Grupa

cenowa
szkła

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon

Wymiana 
szkła 

dla drzwi

zł

189 302 306 310 *) 312 314 504 650 680 686 300 301 304 305 308 309 565 568 860 862

Warianty szyby ornamentowej do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)
(W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe)
Float 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Wszystkie szkła ornamentowe można stosować w elementach bocznych  
jako przeszklenie 3-szybowe (brak szyby środkowej Float 4 mm) 1068

Float matowana 4 mm – ● ● Standard Standard * ● Standard ● ● ● ●

Satinato 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Pave biała 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● Standard Standard ●

Parsol szara (ESG) 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Parsol szara (ESG) matowana 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Mastercarré 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Chinchilla biała 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Ornament 504 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Ornament 553 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Silk 4 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Micrograin (maks. wysokość szyby 2200 mm) 5 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Reflo 5 mm – ● ● ● ● * ● ● ● ● ● ●

Warianty szyby z wzorem do drzwi (przeszklenie 4-szybowe)
Float matowana z 1 przezrocz. pionowym paskiem MG A ○ Standard ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○ ○

1068

Float matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Szyba środkowa
Grupa

cenowa
szkła

Elem. boczny do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoCarbon

189 302 306 310 312 314 504 650 680 686 300 / 301 / 304 / 305 / 308 / 309 / 565 / 568 / 860 862

Warianty szyby z wzorem do elementu bocznego  
(przeszklenie 3-szybowe)  
(W elementach bocznych można stosować wszystkie szkła ornamentowe)
Float matowana z 4 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Float matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ○ ○ ○ ○
Float matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A Standard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Standard ● Standard
Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezroczystymi paskami MG A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezroczystymi paskami MG A ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Reflo matowana z 4 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Reflo matowana z 5 przezroczystymi paskami MG B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Reflo matowana z 7 przezroczystymi paskami MG B ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Float matowana z przezroczystym brzegiem MG A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Float matowana z logo lub numerem domu  
(zatwierdzenie na podstawie rysunku) MG B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 mm

ThermoCarbon
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Elementy boczne
• Każdy element boczny jest wykonany indywidualnie na wymiar.
• Jeśli element boczny nie zostanie zawówiony w klasie o wyższej odporności na włamanie, wówczas element drzwiowy również 

nie zostanie oznaczony jako element o zwiększonej odporności na włamanie.
• Jeśli kompletny element drzwiowy (drzwi oraz element boczny / naświetle górne) powinien odpowiadać klasie RC 3 lub RC 4, 

wówczas element boczny / naświetle górne powinny być wykonane w identycznej klasie (należy uwzględnić dopłatę).

Wskazówka:
Strona wewnętrzna elementu bocznego w kolorze preferowanym lub w dowolnym kolorze z palety RAL, w cenie dowolnego koloru z palety RAL.

OFF 10
0 

m
m

TM TUER

PF 120 mm

TM ST

R
A

M
H

• wykonanie na wymiar (element boczny maks. S X W: 1200 x 2500 mm)
• konstrukcja słupowa

 – maks. szerokość drzwi zewnętrznych TM*
przy 1-stronnej konstrukcji słupowej 1300 mm
przy 2-stronnej konstrukcji słupowej 1260 mm

 – min. szerokość elementu bocznego TM ≥ 300 mm
• konstrukcja łączona

 – maks. szerokość RAM drzwi zewnętrznych: 1340 mm 
 – min. szerokość RAM elementu bocznego ≥340 mm

• strona wewnętrzna elementu bocznego standardowo w kolorze białym  
na bazie RAL 9016 M (matowy)

3-szybowe przeszklenie izolacyjne
Budowa 
szyby:

szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna 
(maks. całkowita grubość 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm
VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412

Szyby ornamentowe 4 mm
VSG 8 mm biała: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm biała: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Float matowana (piaskowana) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm biała: Pave VSG 8 mm 2421

Szyby ornamentowe 5 mm
VSG 8 mm biała: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm biała: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szyby ornamentowe 4 mm jako ESG
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) matowana VSG 8 mm 1844

 * maks wymiar szyby 2200 mm

Inne szyby na zapytanie.

Panele aluminiowe zł za m²
Panele aluminiowe 56 mm 
(również w klasie RC3)

RAL 9016 M (mat), kolor preferowany, E6/EV1 1272
dowolny kolor z palety RAL 1654

Wskazówka:
Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.

Drzwi z elementem bocznym  
dla konstrukcji słupowej 

PF słupek
RAMH zewnętrzny wymiar ramy wysokość
ST element boczny
TM wymiar elementu
TUER drzwi
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Przeszklenia izolacyjne - warianty szyby ze wzorami dla elementów bocznych
Budowa szyby: szyba zewn. przezroczysta VSG 8 mm - szyba środkowa (patrz grupy cenowe MG A/MG B) - szyba wewn. przezroczysta 8 mm
Grupa cenowa grupa cenowa MG A: Grupa cenowa grupa cenowa MG B:
 ˹ Float matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z 7 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z przezr. krawędzią

 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Parsol szara (ESG) matowana z 7 przezr. paskami

 ˹ Reflo matowana z 4 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 5 przezr. paskami
 ˹ Reflo matowana z 7 przezr. paskami
 ˹ Float matowana z logo lub nr domu 
(zatwierdzenie na podstawie rysunku)

Wskazówki:
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę.
• Standardowa grubość szyby 56 mm, grubość szyby dla RC 3/RC 4: 56 mm

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

RAL 9016 M / kolory preferowane  
lub dowolny kolor z palety RAL

RC 3 RC 4
100 mm

ThermoCarbon

Szyba izolacyjna  

w standardzie
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Numery typów drzwi ThermoCarbon

T1 T2 T3 T3.1 T4 T4.1 T5 T6
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3

S21 = strona zawiasów
S22 = strona zamka

element boczny
(luzem)

Odejmowane wymiary przy obliczaniu wymaganych powierzchni wypełnienia
100 mm rama standardowa / 120 mm konstrukcja słupowa

ThermoCarbon
element drzwiowy szerokość wysokość
T1 / T2 drzwi x x
S21 / S22 element boczny 170 mm 170mm

szczeblina 120
szerokość wysokość

T3 / T3.1 / T4 / T4.1
drzwi x x
element boczny 130 mm 170 mm

T5 / T6
drzwi x x
element boczny 130mm 170 mm

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

Numery typów i odejmowane wymiary
RC 3 RC 4

100 mm

ThermoCarbon
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
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ie
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ch
ni

a 
sz

yb
y 

m
²`

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1
Dopłata za 
elementy 
boczne 

wykonane 
w klasie
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z 
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z przeszkleniem
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RC 3 RC 4

400 x 2250 0,488 2) 2938 3646 3812 3862 4049 4074 4151 4532 293 3282
400 x 2500 0,545 3082 3854 4036 4087 4291 4320 4401 4816 318 3646
400 x 2750 0,603 3243 4096 4295 4354 4579 4613 4702 5164 339 –
400 x 3000 0,660 3392 4325 4545 4609 4855 4893 4990 5495 360 –
600 x 2250 0,912 3120 4409 4715 4804 5143 5194 5329 6025 441 4922
600 x 2500 1,019 3273 4710 5054 5151 5533 5588 5741 6517 466 5469
600 x 2750 1,127 3447 5037 5414 5524 5944 6008 6173 7034 488 –
600 x 3000 1,234 3604 5346 5758 5881 6339 6406 6593 7534 513 –
800 x 2250 1,336 3303 5190 5635 5766 6266 6339 6538 7555 589 6563
800 x 2500 1,493 3468 5575 6076 6220 6779 6860 7085 8221 627 7292
800 x 2750 1,651 3646 5978 6529 6690 7305 7398 7640 8904 653 –
800 x 3000 1,808 3816 6368 6974 7153 7827 7924 8191 9573 691 –
1000 x 2250 1,760 3485 5970 6559 6729 7386 7483 7746 9086 738 8200
1000 x 2500 1,967 3659 6436 7093 7288 8022 8128 8420 9921 776 9111
1000 x 2750 2,175 3845 6915 7644 7856 8666 8789 9111 10769 810 –
1000 x 3000 2,382 4019 7381 8179 8412 9302 9434 9785 11604 856 –
1200 x 2250 2,184 3667 6750 7483 7695 8509 8628 8954 10621 873 9836
1200 x 2500 2,441 3854 7301 8119 8357 9268 9400 9764 11626 937 10930
1200 x 2750 2,699 4045 7856 8759 9022 10027 10176 10578 12639 992 –
1200 x 3000 2,956 4231 8403 9395 9684 10786 10947 11388 13644 1060 –
1400 x 2250 2,608 3854 7534 8408 8662 9637 9781 10167 12156 1009 11363
1400 x 2500 2,915 4045 8162 9137 9421 10510 10667 11104 13326 1073 12622
1400 x 2750 3,223 4248 8798 9879 10192 11392 11570 12050 14509 1141 –
1400 x 3000 3,530 4439 9425 10604 10951 12266 12461 12987 15679 1204 –
1600 x 2250 3,032 4032 8314 9328 9624 10756 10922 11371 13686 1166 12987
1600 x 2500 3,389 4236 9022 10154 10485 11748 11939 12440 15026 1217 14424
1600 x 2750 3,747 4452 9743 10998 11363 12758 12965 13521 16383 1285 –
1600 x 3000 4,104 4651 10447 11821 12219 13750 13979 14585 17718 1340 –

Inne wymary na zapytanie.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu konstrukcyjnego.

2) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Wskazówka:
Elementy boczne w klasie RC 4 możliwe do maks. wysokości RAM 2500 mm.

Wskazówka dla przeszkleń z powierzchnią Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne tylko do maks. wysokości RAM-2330 mm.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło niemożliwa
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 1001

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 772

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

RAL 9016 M / kolory preferowane
RC 3 RC 4

100 mm

ThermoCarbon

Szyba izolacyjna  

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
sz

yb
y 

m
²`

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1
Dopłata za 
elementy 
boczne 

wykonane 
w klasie
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z 
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ia

z panelami 56 mm z ozdobnym przeszkleniem
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RC 3 RC 4

400 x 2250 0,488 2) 2938 3574 3765 4532 4604 293 3282
400 x 2500 0,545 3082 3778 3985 4816 4897 318 3646
400 x 2750 0,603 3243 4011 4240 5164 5253 339 –
400 x 3000 0,660 3392 4231 4481 5495 5592 360 –
600 x 2250 0,912 3120 4278 4630 6025 6160 441 4922
600 x 2500 1,019 3273 4571 4956 6517 6669 466 5469
600 x 2750 1,127 3447 4880 5308 7034 7203 488 –
600 x 3000 1,234 3604 5173 5643 7534 7716 513 –
800 x 2250 1,336 3303 5003 5512 7555 7755 589 6563
800 x 2500 1,493 3468 5368 5936 8221 8446 627 7292
800 x 2750 1,651 3646 5745 6377 8904 9145 653 –
800 x 3000 1,808 3816 6114 6805 9573 9841 691 –
1000 x 2250 1,760 3485 5724 6394 9086 9349 738 8200
1000 x 2500 1,967 3659 6160 6911 9921 10214 776 9111
1000 x 2750 2,175 3845 6610 7441 10769 11091 810 –
1000 x 3000 2,382 4019 7051 7958 11604 11956 856 –
1200 x 2250 2,184 3667 6444 7280 10621 10943 873 9836
1200 x 2500 2,441 3854 6958 7890 11626 11990 937 10930
1200 x 2750 2,699 4045 7479 8505 12639 13037 992 –
1200 x 3000 2,956 4231 7992 9120 13644 14080 1060 –
1400 x 2250 2,608 3854 7170 8166 12156 12546 1009 11363
1400 x 2500 2,915 4045 7755 8865 13326 13758 1073 12622
1400 x 2750 3,223 4248 8348 9578 14509 14988 1141 –
1400 x 3000 3,530 4439 8929 10277 15679 16205 1204 –
1600 x 2250 3,032 4032 7886 9043 13686 14135 1166 12987
1600 x 2500 3,389 4236 8547 9841 15026 15530 1217 14424
1600 x 2750 3,747 4452 9217 10646 16383 16938 1285 –
1600 x 3000 4,104 4651 9870 11439 17718 18329 1340 –

Inne wymary na zapytanie.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu konstrukcyjnego.

2) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.
 
Wskazówka:
Elementy boczne w klasie RC 4 możliwe do maks. wysokości RAM 2500 mm.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło niemożliwa
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 1001

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 772

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

RAL 9016 M / kolory preferowane
RC 3 RC 4

100 mm

ThermoCarbon

Szyba izolacyjna  

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
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²`

dowolny kolor z palety RAL 2)

Dopłata za 
elementy 
boczne 

wykonane 
w klasie
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z 
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ze

sz
kl

en
ia

z przeszkleniem

Fl
oa

t

O
rn

am
en

t 5
04

C
hi

nc
hi

lla
 b

ia
ła

M
as

te
rc

ar
ré

S
at

in
at

o
O

rn
am

en
t 5

53
Pa

rs
ol

 s
za

ra
 E

S
G

S
ilk

 b
ia

ła

Fl
oa

t m
at

ow
an

a

Pa
rs

ol
 s

za
ra

 (E
S

G
) 

m
at

ow
an

a
R

efl
o

Pa
ve

 b
ia

ła

M
ic

ro
gr

ai
n

RC 3 RC 4

400 x 2250 0,488 3) 3146 3854 4019 4070 4257 4282 4359 4740 293 3282
400 x 2500 0,545 3299 4070 4253 4303 4507 4537 4617 5033 318 3646
400 x 2750 0,603 3472 4325 4524 4583 4808 4842 4931 5393 339 –
400 x 3000 0,660 3629 4562 4782 4846 5092 5130 5228 5732 360 –
600 x 2250 0,912 3341 4630 4935 5024 5363 5414 5550 6245 441 4922
600 x 2500 1,019 3502 4939 5283 5380 5762 5817 5970 6746 466 5469
600 x 2750 1,127 3689 5279 5656 5766 6186 6249 6415 7275 488 –
600 x 3000 1,234 3858 5601 6012 6135 6593 6661 6847 7789 513 –
800 x 2250 1,336 3536 5423 5868 5999 6500 6572 6771 7789 589 6563
800 x 2500 1,493 3710 5817 6317 6461 7021 7102 7326 8463 627 7292
800 x 2750 1,651 3901 6233 6784 6945 7560 7653 7895 9158 653 –
800 x 3000 1,808 4083 6635 7242 7420 8094 8191 8458 9841 691 –
1000 x 2250 1,760 3731 6216 6805 6974 7632 7729 7992 9332 738 8200
1000 x 2500 1,967 3913 6690 7348 7543 8276 8382 8675 10176 776 9111
1000 x 2750 2,175 4113 7182 7911 8123 8933 9056 9378 11036 810 –
1000 x 3000 2,382 4299 7661 8458 8692 9582 9713 10065 11884 856 –
1200 x 2250 2,184 3926 7008 7742 7954 8768 8887 9213 10879 873 9836
1200 x 2500 2,441 4125 7572 8391 8628 9540 9671 10036 11897 937 10930
1200 x 2750 2,699 4329 8140 9043 9306 10311 10460 10862 12923 992 –
1200 x 3000 2,956 4528 8700 9692 9980 11083 11244 11685 13940 1060 –
1400 x 2250 2,608 4125 7805 8679 8933 9908 10053 10438 12427 1009 11363
1400 x 2500 2,915 4329 8446 9421 9705 10795 10951 11388 13610 1073 12622
1400 x 2750 3,223 4545 9094 10176 10489 11689 11867 12346 14805 1141 –
1400 x 3000 3,530 4749 9735 10913 11261 12575 12770 13296 15988 1204 –
1600 x 2250 3,032 4316 8598 9612 9908 11040 11206 11655 13970 1166 12987
1600 x 2500 3,389 4532 9319 10451 10782 12045 12236 12736 15323 1217 14424
1600 x 2750 3,747 4766 10057 11312 11676 13071 13279 13834 16696 1285 –
1600 x 3000 4,104 4978 10773 12147 12546 14076 14305 14911 18045 1340 –

Inne wymary na zapytanie.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu konstrukcyjnego.

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.
3) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Wskazówka:
Elementy boczne w klasie RC 4 możliwe do maks. wysokości RAM 2500 mm.

Wskazówka dla przeszkleń z powierzchnią Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne tylko do maks. wysokości RAM-2330 mm.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło niemożliwa
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 1001

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 772

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

Dowolny kolor z palety RAL
RC 3 RC 4

100 mm

ThermoCarbon

Szyba izolacyjna  

w standardzie
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
sz

yb
y 

m
²`

dowolny kolor z palety RAL 2) 

Dopłata za 
elementy 
boczne 

wykonane 
w klasie

be
z 

pr
ze

sz
kl

en
ia

z panelami 56 mm z ozdobnym przeszkleniem
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RC 3 RC 4

400 x 2250 0,488 3) 3146 3782 3973 4740 4812 293 3282
400 x 2500 0,545 3299 3994 4202 5033 5113 318 3646
400 x 2750 0,603 3472 4240 4469 5393 5482 339 –
400 x 3000 0,660 3629 4469 4719 5732 5830 360 –
600 x 2250 0,912 3341 4498 4850 6245 6381 441 4922
600 x 2500 1,019 3502 4799 5185 6746 6898 466 5469
600 x 2750 1,127 3689 5122 5550 7275 7445 488 –
600 x 3000 1,234 3858 5427 5898 7789 7971 513 –
800 x 2250 1,336 3536 5236 5745 7789 7988 589 6563
800 x 2500 1,493 3710 5609 6177 8463 8687 627 7292
800 x 2750 1,651 3901 5999 6631 9158 9400 653 –
800 x 3000 1,808 4083 6381 7072 9841 10108 691 –
1000 x 2250 1,760 3731 5970 6640 9332 9595 738 8200
1000 x 2500 1,967 3913 6415 7165 10176 10468 776 9111
1000 x 2750 2,175 4113 6877 7708 11036 11358 810 –
1000 x 3000 2,382 4299 7331 8238 11884 12236 856 –
1200 x 2250 2,184 3926 6703 7538 10879 11202 873 9836
1200 x 2500 2,441 4125 7229 8162 11897 12262 937 10930
1200 x 2750 2,699 4329 7763 8789 12923 13321 992 –
1200 x 3000 2,956 4528 8289 9417 13940 14377 1060 –
1400 x 2250 2,608 4125 7441 8437 12427 12817 1009 11363
1400 x 2500 2,915 4329 8039 9149 13610 14042 1073 12622
1400 x 2750 3,223 4545 8645 9874 14805 15284 1141 –
1400 x 3000 3,530 4749 9239 10587 15988 16514 1204 –
1600 x 2250 3,032 4316 8170 9328 13970 14420 1166 12987
1600 x 2500 3,389 4532 8844 10137 15323 15827 1217 14424
1600 x 2750 3,747 4766 9531 10960 16696 17252 1285 –
1600 x 3000 4,104 4978 10197 11765 18045 18655 1340 –

Inne wymary na zapytanie.

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu konstrukcyjnego.

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.
3) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Wskazówka:
Elementy boczne w klasie RC 4 możliwe do maks. wysokości RAM 2500 mm.

Wskazówka dla przeszkleń z powierzchnią Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne tylko do maks. wysokości RAM-2330 mm.

Dopłaty
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło niemożliwa
Element boczny do konstrukcji łączonej za łączenie 1001

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 772

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych ThermoCarbon

Dowolny kolor z palety RAL
RC 3 RC 4

100 mm

ThermoCarbon

Szyba izolacyjna  

w standardzie
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Uchwyty HOE do drzwi z wzorami z płytą drzwiową z aluminium

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 

wywierconymi otworami 
w mm)

+
14

35
+

16
20

+
84

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

95
0

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

min. wysokość 
drzwi 1910 mm

Nr uchwytu HOE 200 HOE 300 HOE 500 HOE 501 HOE 600 HOE 700 HOE 701

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
mat, szczotkowana

stal nierdzewna
mat, szczotkowana

stal nierdzewna
mat, szczotkowana

stal nierdzewna
szczotkowana

stal nierdzewna
mat, szczotkowana

stal nierdzewna
dekor na środku

stal nierdzewna
dekor na środku

Dopłata zł
za wymianę uchwytu, 
łącznie z uchwytem

patrz poszczególne opisy wzorów

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 

wywierconymi otworami 
w mm)

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

Uchwyt-Nr. HOE 506 * HOE 706 * HOE 606 * HOE 605 *

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
szczotkowana

stal nierdzewna
dekor na środku

stal nierdzewna
mat, szczotkowana

stal nierdzewna
mat, szczotkowana

Dopłata zł
za wymianę uchwytu, 
łącznie z uchwytem

1314 1314 2781 2781

 * do HOE 605 doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Code, a do HOE 506, HOE 606 i HOE 706  
doliczana jest dopłata za zamki elektryczne S7 Scan.

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

Uchwyty

100 mm

ThermoCarbon
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Klamki dla drzwi ze wzorami z wypełnieniem z aluminium

Ilustracja i rys. otworów
(odstęp między 
wywierconymi 

otworami w mm)

Wskazówka:
Nie można zastosować szyldów podłużnych!

Nr uchwytu Okto

Materiał / Powierzchnia

Okto/Okto
komplet klamek 
z owalną rozetą
stal nierdzewna

Dopłata patrz poszczególne opisy wzorów

Klamka (wewnętrzna) Dopłata

Klamka wewnętrzna "Caro"  
z owalną rozetą ze stali nierdzewnej zł za sztukę standard

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
Modele ThermoCarbon

Komplety okuć, klamki wewnętrzne

100 mm

ThermoCarbon
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Uchwyt Design G750

Uchwyt Design G750 Dopłata zł

85.5

61

G750

2

1

3

1 Listwa uchwytu
2 Nasadka na końcach uchwytu zawsze  

ze stali nierdzewnej
3 Długość zależna od wysokości drzwi

Listwa uchwytu

W kolorze powierzchni drzwi lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Uchwyt DesignPlus G760

Uchwyt DesignPlus G760 Dopłata zł

200

63
.5 G760

2

1

3

4

1 Listwa uchwytu
2 Nasadka na końcach uchwytu zawsze  

ze stali nierdzewnej
3 Aplikacja
4 Długość zależna od wysokości drzwi

Listwa uchwytu

W kolorze powierzchni drzwi lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Aplikacja  
na uchwycie

W kolorze powierzchni drzwi / listwy uchwytu lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi lub listwy uchwytu) 717

Decograin Dekor * 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi lub listwy uchwytu) 1009

* Dekory Decograin • Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu ze złotawym odcieniem
• Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
• Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
• Light Oak: wzór dębu w kolorze jasnego brązu
• Rosewood: wzór drewnopodobny w kolorze mahoniowym

Listwy świetlne LED Dopłata zł
Listwa LED, 24 V, nominalny prąd 0,4 A/m, IP 65, kolor światła: ciepły biały, sterowanie za pomocą sterownika 
wewnętrznego, dostawa zawiera transformator 24 V. 
Uchwyt G 750 1 listwa LED dla wykonania z zamkiem H9 lub S7 Automatik z ukrytym przejściem kablowym VKÜ za drzwi 1060
Uchwyt G 760 2 listwy LED dla wykonania z zamkiem H9 lub S7 Automatik z ukrytym przejściem kablowym VKÜ za drzwi 2120

Ukryte przejście kablowe (VKÜ) za drzwi 1531

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

Uchwyty Design G 750 oraz DesignPlus G 760

100 mm

ThermoCarbon
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Uchwyt Design G790 Dopłata zł

30

25

G790

75 50

2

13

2

1 Listwa uchwytu
2 Konsola pod uchwyt 
3 Długość zależna od wysokości drzwi

Listwa uchwytu
(standardowo w 
kolorze białego 
aluminium na bazie 
RAL 9006)

W kolorze powierzchni drzwi lub E6/EV1 bez dopłaty

Kolor preferowany
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 717

Dowolny kolor z palety RAL
(odbiegający od koloru powierzchni drzwi) 1009

Oświetlenie punktowe LED-Spot Dopłata zł
Oświetlenie punktowe LED-Spot, 24 V, nominalny prąd 0,4 A/m, IP 65, kolor światła: ciepły biały, sterowanie za pomocą 
sterownika wewnętrznego, dostawa zawiera transformator 24 V. 

Wskazówki:
• Tylko z ukrytym przejściem kablowym VKÜ (zamawiać oddzielnie/zawarte w pakietach zamka z otwieraniem typu A).
• Niemożliwe dla drzwi otwieranych na zewnątrz.
Uchwyt G 790 LED-Spot dla wykonania z zamkiem H7 lub S7 Automatik z ukrytym przejściem kablowym VKÜ za drzwi 683

Ukryte przejście kablowe (VKÜ) za drzwi 1531

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

Uchwyt Design G 790

100 mm

ThermoCarbon
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Zamki z elektrozaczepem  
i niewidocznym przejściem kablowym (VKÜ)

Min. wys. 
drzwi Dopłata za sztukę zł

Wskazówki: 
• Elektrozaczep możliwy jest tylko ze standardowym zamkiem H9!
• Wykonanie z przejściem kablowym (KÜ) jest niemożliwe!
H9 (do maks. wysokości drzwi 2350 mm)
• 9-punktowy zamek z okrągłą rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• klasa C VDS

1990 mm Zamek standardowy 
(zawarty w cenie drzwi)

S7 Automatik
• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem
• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• listwa zamykająca na całej wysokości drzwi
• klasa B VDS

1990 mm bez dopłaty

S7 Comfort
• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• przygotowany pod sterownik
• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• klasa B VDS

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator GT 3174 195
Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
S7 Comfort 2782

S7 Smart
• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• z odbiornikiem (opcjonalnie z nadajnikiem) 
• czujnik rygla w dodatkowej blaszce zaczepowej  

do obsługi informacji zwrotnej o statusie1)

• przygotowany do stosowania z aplikacją Hörmann 2)

• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• klasa B VDS 

1) wymagany nadajnik HS 5 BS lub aplikacja Hörmann
2) wymagana bramka BiSecur Gateway

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
Moduł S5 Comfort Smart  
(z modułem HET-E1)

856

S7 Smart 3842

S7 Scan
• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• ze skanerem odcisków palców wpuszczonym w skrzydło  

(możliwość programowania 150 odcisków palców, z wyjściem przekaźnika, 2 kanały)
• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• klasa B VDS

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
Nadajnik FS Mini komplet, 2 kanały 2434
S7 Scan 5420

S7 Code
• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• ze sterownikiem kodowanym wpuszczonym w skrzydło
• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej 
• klasa B VDS

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
Klawiatura kodująca 3019
S7 Code 6005

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

Zamki

100 mm

ThermoCarbon
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Zamki z elektrozaczepem  
i niewidocznym przejściem kablowym (VKÜ)

Min. wys. 
drzwi Dopłata za sztukę zł

Wskazówki: 
• Elektrozaczep możliwy jest tylko ze standardowym zamkiem H9!
• Wykonanie z przejściem kablowym (KÜ) jest niemożliwe!
S7 Bluetooth®

• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 
z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem

• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  
do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka

• z odbiornikiem Bluetooth® z czujnikiem rygla w dodatkowej blaszce 
zaczepowej do obsługi informacji zwrotnej o statusie (wymagana aplikacja)

• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka  
ze stali nierdzewnej 

• klasa B VDS

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamkiem H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Trafo STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 399
Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
Odbiornik Bluetooth® 856
S7 Bluetooth® 3842

S7 TouchCode & Bluetooth®

• zamek ryglowo-zapadkowy z 7 punktami ryglowania, 6 jako zapadki ryglowania 
z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem

• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  
do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka

• z wpuszczonym w skrzydło Touchdisplay-em w kolorze czarnym,  
opcjonalnie z funkcją Bluetooth

• wersja z wkładką patentową, rozetą zabezpieczającą i czołem zamka  
ze stali nierdzewnej 

• klasa B VDS

2000 mm S7 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamkiem H9 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep domofonowy 1056
Trafo STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 399
Ukryte przejście kablowe VKÜ 1531
TouchCode 2803
S7 TouchCode & Bluetooth® 5789

Wersja Smart
• zestaw rozszerzający o wersję Smart lub Bluetooth® z czujnikiem rygla  

dla S5 Scan, S5 Code i S5 TouchCode  
(listwa zamykająca z czujnikiem rygla i odbiornikiem radiowym HET-E1 24 BS)

Ukryte przejście kablowe VKÜ 1272

• nadajnik 5-kanałowy HS 5 BS z odczytem statusu drzwi patrz rozdział Napędy strona 452

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

Zamki

100 mm

ThermoCarbon
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Zawory ciśnieniowe Dopłata
Zawory ciśnieniowe dla drzwi z przeszkleniem
(ThermoCarbon)

> 1200 m n.p.m zł za drzwi 1781
> 1500 m n.p.m zł za drzwi 3951

Zawory ciśnieniowe dla elementów bocznych  
i naświetli górnych z przeszkleniem > 1200 m n.p.m zł za el. boczny/ 

naświetle górne 526

Napęd do drzwi / wspomaganie otwierania Dopłata
Opis techniczny wspomagania otwierania EC-Turn
Wspomaganie otwierania zapewnia komfortowe otwieranie i zamykanie drzwi zewnętrznych przeznaczonych do użytku prywatnego.
Wspomaganie otwierania nie nadaje się do zastosowania w często użytkownych drzwiach w obiektach użyteczności publicznej!
Maksymalny kąt otwarcia drzwi wynosi 110°.
Zakres dostawy: kabel sieciowy (2,5 m z wtyczką typu Schuko, 230 V), zintegrowany zasilacz i sterowanie
Wspomaganie otwieranie EC-Turn inside (ukryte), napięcie zasilania 24 V
(ogranicznik otwierania z funkcją łagodnego zatrzymania)
Do wymiaru drzwi RAM 1250 × 2350 mm

zł za sztukę 8641

Elektrozaczepy (dla standardowego zamka H9) Dopłata
Elektrozaczep HOE 5022 z funkcją dzień/noc, wbudowany zł za sztukę 411
Elektrozaczep HOE 5023 z funkcją dzień/noc i czujnikiem zamknięcia drzwi, wbudowany zł za sztukę 534
Elektrozaczep 128 z funkcją dzień/noc i zatrzymanie w położeniu otwartym wbudowany zł za sztukę 555

Wkładki patentowe i klucze Dopłata
Dodatkowe klucze, przy zamówieniu z drzwiami zł za 5 sztuk 229
Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa, jednakowy wzór klucza, 5 kluczy, również w różnych wymiarach zł za sztukę 237
Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa z kartą zabezpieczającą, 5 kluczy zł za sztukę 399
Dodatkowy klucz do wkładki z kartą zabezpieczającą zł za sztukę 161

Samozamykacze Dopłata

Samozamykacz HDC 35
z mechaniczną blokadą otwarcia

 * Kolory CH 703 i CH 607 nie są możliwe

luzem
RAL 9016 zł za sztukę 674
E6 / EV1 zł za sztukę 674
dowolny kolor RAL* zł za sztukę 878

wbudowany
RAL 9016 zł za sztukę 886
E6 / EV1 zł za sztukę 886
dowolny kolor RAL* zł za sztukę 1475

Zintegrowany VTS (tylko do drzwi otwieranych do wewnątrz) z mechaniczną blokadą otwarcia zł za sztukę 1467
Mechaniczne ustawianie ogranicznika otwarcia (niemożliwa funkcja łagodnego zatrzymania) zł za sztukę 119

Element blokujący Dopłata
Wskazówka:
W przypadku zastosowania Softstop, zintegrowanego samozamykacza drzwiowego VTS  
lub EC-Turn Inside w połączeniu z blokadą należy zachować następujące szerokości minimalne:  
Softstop 1080 mm, VTS 1100 mm, EC-Turn Inside 1250 mm.
elektromechaniczny element blokujący (019030) jako dodatkowy nadajnik sygnału dla alarmów 
antywłamaniowych, wbudowany w nasadę zł za drzwi 2247

elektromechaniczny element blokujący (019033) z wbudowanym zamkiem magnetycznym zł za drzwi 2429

Wyposażenie dodatkowe Dopłata
Zestyk zł za sztukę 428
Zestaw do pielęgnacji stali nierdzewnej za zestaw 127
Elektroniczny wizjer drzwiowy dla wzorów z pełną płytą drzwiową, monitor LCD 3,2 cala,  
zasilanie bateriami (2× AAA) zł za sztukę 772

Czujnik rygla do zamka środkowego zł za sztukę 390

Opakowanie Dopłata
Drzwi zewnętrzne w standardowym opakowaniu drewnianym z płytami osłonowymi  
od wewnątrz i z zewnątrz (kraje europejskie( zł za drzwi 220

Ochrona skrzydła drzwiowego przed zanieczyszczeniami na placu budowy (kurz, tynki, farba), możliwość 
zastosowania dla skrzydeł drzwiowych o szerokości  850 – 1100 mm i wysokości 1800 – 2300 mm zł za drzwi 161

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

100 mm

ThermoCarbon
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Element wpuszczany w posadzkę dla nowego budownictwa „Neubau”

Element wpuszczany w posadzkę Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę / zabezpieczenie transportowe standardowe 
na szerokości elementu z uszczelką zakończeniową profilu PAD  
z zewnątrz i wewnątrz (luzem) (zawarty w cenie drzwi)

wys. 45 mm Standard
zawarty w cenie drzwi

52

20

45
10OFF

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji  
słupowo-ryglowej z wsuniętym 
kształtownikiem wzmacniającym 
o przekroju zamkniętym.

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 50 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 50 (dostawa luzem)  
(na rys. podwójny profil)

wys. 50 mm zł za m bieżący (luzem) 102

zł za m bieżący (zamontowany)* 157

52

20

45
10OFF

50 14
5

50

Wskazówka dotycząca  
konstrukcji słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50  
posiada wsunięty kształtownik 
wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.

 * maks. 2 szt. BP-K 50 
zamontowany fabrycznie

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 25 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 25 (dostarczany luzem)

wys. 25 mm zł za m bieżący (luzem) 85
zł za m bieżący (zamontowany)* 140

52

20

45
25

10OFF

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

100 mm

ThermoCarbon
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Element wpuszczany w posadzkę dla nowego budownictwa „Neubau”

Profil wyrównujący AP-N 100 zewnętrzny Dopłata
Profil wyrównujący zewnętrzny Neubau AP-N 100 z profilem o przekroju 
prostokątnym (dostarczany luzem) 45 x 25 x 2 (do zastosowania w przypadku 
wysunięcia od zewnątrz) i z uszczelką zakończeniową profilu PAD 
(na rysunku z podwójnym BP-K 50)

profil o przekroju 
prostokątnym

45 × 25 × 2 mm

zł za m bieżący (luzem) 170

zł za m bieżący (zamontowany)* 284

52
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Optymalny do montażu drzwi w przypadku różnicy 
wysokości między posadzką wewnętrzną a zewnętrzną 
(na rysunku z profilem AP-N 100 z zewnątrz i wewnątrz)

Profil wyrównujący AP-N 100 wewnętrzny Dopłata
Profil wyrównujący wewnętrzny Neubau AP-N 100 z profilem o przekroju 
prostokątnym (dostarczany luzem) 45 x 34 x 3 (do zastosowania w przypadku 
wysunięcia od wewnątrz) i z uszczelką zakończeniową profilu PAD 
(na rysunku z podwójnym BP-K 50)

profil o przekroju 
prostokątnym

45 × 34 × 3 mm

zł za m bieżący (luzem) 170
zł za m bieżący (zamontowany)* 284

52
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Optymalny do montażu drzwi w przypadku różnicy 
wysokości między posadzką wewnętrzną 
a zewnętrzną (na rysunku z profilem AP-N 100 
z zewnątrz i wewnątrz)

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

100 mm

ThermoCarbon
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Wykończenia progowe dla budynków remontowanych "Renovierung"

Profil wyrównujący AP-R Dopłata
Profil wyrównujący AP-R, stosowany przy remontach, 
profil z tworzywa sztucznego z kątownikiem aluminiowym w kolorze drzwi (luzem) wys. 30 mm zł za mb 140

20

10

OFF 30

17.6

20

10

30

17.6

OFF

AP-R zewnętrzny AP-R wewnętrzny

OFF
OFF
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Optymalny do montażu drzwi 
w przypadku różnicy wysokości między 
posadzką wewnętrzną a zewnętrzną 
(na rysunku z profilem AP-R z zewnątrz 
i wewnątrz)

Wskazówka:
Na zamówieniu należy określić:  
AP-R wewnętrzny czy AP-R zewnętrzny  
(kątownik aluminiowy dopasowany  
do koloru drzwi od wewnątrz lub z zewnątrz).

Element ościeżnicy wpuszczany w posadzkę BEK-R Dopłata
Element ościeżnicy wpuszczany w posadzkę BEK-R, 
stosowany przy remontach, profil z tworzywa sztucznego (luzem) wys. 15 mm zł za mb 85

20

10

15

30

OFF

Dodatkowe profile Dopłata

Kątownik aluminiowy 30 × 15 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 360
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 106

Kątownik aluminiowy 40 × 20 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 102
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 114

Kątownik aluminiowy 50 × 30 × 3 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 127
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 153

Płaskownik aluminiowy 30 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 85
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 98

Płaskownik aluminiowy 40 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 93
kolor preferowany / dowolny kolor RAL zł za mb 106

Profile rozszerzające Dopłata

RAL 9016 M (mat) 25 mm
luzem zł za mb 233
zamontowany zł za mb 293

RAL 9016 M (mat) 75 mm
luzem zł za mb 326
zamontowany zł za mb 416

Kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL 25 mm

luzem zł za mb 250
zamontowany zł za mb 314

Kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL 75 mm

luzem zł za mb 339
zamontowany zł za mb 432

Wskazówka:
Profile renowacyjne / wykonania ram Reno 1 – Reno 6 i aluminiowe profile rurowe (Tappe) są niemożliwe dla drzwi aluminiowych ThermoCarbon.

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

THT rozdzielenie termiczne

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon

100 mm

ThermoCarbon
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Konstrukcja słupowa (1 wspólna rama konstrukcyjna) model ThermoCarbon 

OFF

10
0

100 100

60

5

RAMB
TM TUER

PF

TM STTM ST

R
A

M
H

12060

5

10
0

TM = teoretyczny wymiar podziału
(Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy  
oznacza zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile 
rozszerzające VP)

Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu 
konstrukcyjnego.
Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych 
i tolerancyjnych na placu budowy (wymiar samochodu 
transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).

Uwaga:  
wymiar w świetle otworu =  
zewnętrzny wymiar ramy RAM + luz montażowy.

Element boczny TM:  
szerokość elementu bocznego RAM ≥ 300 mm.

Konstrukcja łączona (2 oddzielne ramy konstrukcyjne) model ThermoCarbon

OFF

10
0

10
50

100 10053

RAMB
RAMB TUER

KP (3 mm)

RAMB STRAMB ST

100100

R
A

M
H

RAM = zewnętrzny wymiar ramy
(Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy  
oznacza zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile 
rozszerzające VP)

Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych 
i tolerancyjnych na placu budowy (wymiar samochodu 
transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).

Uwaga: 
wymiar w świetle otworu =  
zewnętrzny wymiar ramy RAM + luz montażowy. 

KP łączenie
PF słupki
RAMB zewnętrzny wymiar ramy szerokość
RAMH zewnętrzny wymiar ramy wysokość

ST element boczny
TM wymiar elementu
TUER drzwi

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoCarbon
z elementami bocznymi i/lub naświetlami górnymi

Konstrukcje słupowa / konstrukcja łączona

100 mm

ThermoCarbon
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Profile

• Ściskane profile aluminiowe ze stopu AlMgSi 0,5-F22 wg DIN 1725 (minimalna wytrzymałość na rozciąganie 215 N/mm2 wg DIN 1748).
• Bardzo dobrze izolowane termicznie, połączone wysokiej jakości, wytrzymałą przegrodą z poliamidu 6.6
• W 25% wzmocnioną włóknem szklanym, głębokość profilu 80 mm.
• Rama 70 mm (dla TopComfort 150 mm), wysokość cokołu 150 mm dla TopComfort; opcjonalnie dla ramy 100 mm

Powierzcnia

Standard • lakierowanie proszkowe, wewnątrz i na zewnątrz RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)
• E6/EV1 eloksalowane / trawione w kolorze naturalnym

Kolor preferowany • lakierowanie proszkowe, na zewnątrz w kolorze preferowanym*, wewnątrz RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)
• każde inne wykonanie drzwi, np. inny kolor, stopień połysku traktowane jest jako wykonanie drzwi w dowolnym  

kolorze z palety RAL matowy

CH 703 antracytowy z efektem metalicznym RAL 3003 rubinowy (matowy) * RAL 9006 białe aluminium  
(półmatowy)             (delikatna struktura, matowa) RAL 6005 ciemnozielony (matowy)

CH 607 kasztanowy (delikatna struktura, matowa) RAL 6009 zielony (matowy)   RAL 9016 biały  
(wysoki połysk)RAL 7015 szary (delikatna struktura, matowa) RAL 7015 szary (matowy)

RAL 7016 antracytowy (delikatna struktura, matowa) RAL 7016 antracytowy (matowy)
RAL 7030 szary (delikatna struktura, matowa) RAL 7030 szary (matowy)
RAL 7039 szary (delikatna struktura, matowa) RAL 7035 jasnoszary (matowy)
RAL 9001 biały (delikatna struktura, matowa) RAL 7040 szary (matowy)

 * RAL 9007 szare aluminium (delikatna struktura, matowa) RAL 8028 brązowy (matowy)

 * W przypadku kolorów RAL 9006 i RAL 9007 gwarantujemy większą tolerancję w zakresie identyczności kolorów, 
ponieważ pierwotnie były to farby antykorozyjne

Dowolny kolor 
z palety RAL

• lakierowanie proszkowe, na zewnątrz w dowolnym kolorze RAL (matowy*),  
wewnątrz RAL 9016 M matowy (stopień połysku 35 ± 5)

• następujące wykonania są opcjonalne:

na zewnątrz wewnątrz
RAL do wyboru RAL 9016 M (matowy)
RAL 9016 M (matowy) kolor preferowany
RAL 9016 M (matowy) RAL do wyboru
RAL do wyboru kolor preferowany
RAL do wyboru RAL do wyboru
kolor preferowany kolor preferowany
kolor preferowany RAL do wyboru

Wskazówka:
• Konstrukcje w kilku kolorach odpowiadają wysokości 

dopłaty za dowolny kolor RAL.
• Kolory RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 

i RAL 9017 tylko w delikatnej strukturze matowej.

• wykonanie drzwi w kolorach refleksyjnych, perłowych, w kolorach z palety NCS, lakierach strukturalnych i kolorach 
z efektem perłowym jest możliwe i skutkuje wzrostem ceny o 2035 zł do zamówienia  
(cena dowolnego koloru z palety RAL plus 2035 zł). 

* Stopień połysku – matowy lub delikatna struktura matowa (stopień połysk 35 ± 5)
– półmatowy (stopień połysku 75 ± 10)
– wysoki połysk (stopień połysku > ok. 85), stopień połysku wg ISO 2813, kąt pomiaru 60 stopni

Eloxal • anodowanie (eloksacja aluminium) na zapytanie 

Powierzchnia zewnętrzna drzwi ze standardowymi okuciami

Powierzchnia drzwi Powierzchnia widocznych elementów okuć
na zewnątrz wewnątrz rozeta na zewnątrz okucia wewnątrz

RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy) RAL 9016 M (matowy)
kolor preferowany RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna RAL 9016 M (matowy)
kolor preferowany kolor preferowany stal nierdzewna E6/EV1
dowolny kolor RAL RAL 9016 M (matowy) stal nierdzewna RAL 9016 M (matowy)
dowolny kolor RAL dowolny kolor RAL stal nierdzewna E6/EV1

E6/EV1 eloksalowane / trawione w kolorze naturalnym stal nierdzewna E6/EV1
(Wykonanie inne niż standardowe możliwe za dopłatą)

Powierzchnia progu
• E6/EV1 dla wszystkich powierzchni drzwi

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Opis produktu
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Uszczelki

• z EPDM: 
– między ramą a skrzydłem: 3-stronna, podwójna uszczelka odbojowa z EPDM 
– w obszarze cokołu: podwójna uszczelka wargowa w połączeniu z ocieplanym aluminiowym progiem w kolorze E6/EV1

• w obszarze naroży, z prawej i lewej strony uszczelki z EPDM
• uszczelki przeszklenia:

 – dla drzwi w kolorze białym: uszczelki w kolorze szarym
 – dla drzwi w dowolnym kolorze z palety RAL: uszczelki w kolorze czarnym

Okucia

• 2 dwucześciowe zawiasy aluminiowe, regulowane w 3 płaszczyznach, z tulejami z tworzywa 
sztucznego i trzpieniem ze stali nierdzewnej, przykręcane do masywnych płyt przeciwległych, 
drzwi od wysokości 2251 mm wyposażone w 3 zawiasy

• 1 trzpień przeciwwyważeniowy ze stali nierdzewnej po stronie z zawiasami (nie dotyczy 
wykonania drzwi z niewidocznym zawiasem i z zabezpieczeniem przed wyważeniem)

• od wewnątrz okucia rozetowe pod wkładkę patentową
• z zewnątrz bezpieczna rozeta, przystosowana do wkładki patentowej, zabezpieczona 

przed próbą manipulacji
• regulowana blacha zaczepowa ze stali nierdzewnej, grubość 3 mm
• aluminiowa klamka wewnętrzna
• uchwyt zewnętrzny - jak opisano dla każdego wzoru
• wkładka patentowa z kluczem dwustronnym wg PN-EN 1303:2008 i DIN 18252:2006 

(w zestawie 5 kluczy), z zabezpieczeniem przed rozwierceniem oraz funkcją awaryjną

 ▶ W przypadku samodzielnego wyposażenia drzwi we wkładkę patentową 
zalecamy kontakt z Hörmann Polska, w celu dokonania uzgodnień 
z Producentem.

Wymiary wkładki: 30/60 (wewn./zewn.)
Wymiary wkładki  
dla okuć z podłużnym 
szyldem: 35/70 (wewn./zewn.)

strona 
wewnętrzna

x y

strona 
zewnętrzna

Typy zamków Przy zamówieniu drzwi zewnętrznych proszę podać wybrany typ zamka
H5  – zamek standardowy 

 – 5-punktowy zamek z bezpiecznymi rozetami i ryglem obrotowym 
 – czoło zamka ze stali nierdzewnej
 – min. wysokość drzwi 1850 mm
 – klasa C VDS

S5-Automatik  – 5-punktowy zamek z rozetami przeciwwłamaniowymi i ryglem zapadkowym
 – z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem – brak możliwości wyłączenia,  

otwieranie od wewnątrz przy pomocy klamki, od zewnątrz przy pomocy klucza 
 – czoło zamka ze stali nierdzewnej
 – min. wysokość drzwi 1950 mm
 – klasa B VDS

Wskazówka: 
Elektrozaczep jest niemożliwy!

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Inne pakiety zamków przeciwwłamaniowych (na życzenie) patrz strona 814

Dane techniczne

Izolacyjność 
cieplna:

Drzwi zewnętrzne TopComfort spełniają wymagania Rozporządzenia EnEV o poszanowaniu energii.
(wielkość referencyjna 1230 x 2180 mm i pakiet Thermo, współczynnik UD ok. 1,2 W/(m2·K))

Szczelność: zgodnie z EN 14351, np. przepuszczalność powietrza klasa 1 i odporność na przenikanie wody opadowej klasa 2A
Badania 
wytrzymałościowe zgodnie z EN 14351 klasa 5 (100.000 cykli otwarć)

Przedstawione wzory

• Przedstawione wzory odpowiadają drzwiom o wymiarach wzorcowych, RAM 1100 x 2100 mm.
• Inne wymiary zamówieniowe mogą mieć wpływ na ogólny wygląd drzwi.
• Szyby montowane we wzorach i stałych elementach nadają się do stosowania w obiektach na wysokości maks. 1200 m n.p.m.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Opis produktu



780 Cennik (PL) 01-19 A

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
To

pC
om

fo
rt

Przeszklenia

Drzwi zewnętrzne wzór 100 do 103, elementy boczne i naświetla górne ze standardowym przeszkleniem:
Modele TopComfort • szkło izolacyjne (WSG), 3-szybowe przeszklenie, VSG 8 mm - szyba środkowa 4 mm - VSG 8 mm  

(wyjątek - drzwi TopComfort wzór 100 z MG 111-117)
• przeszklenie z prostokątnymi listwami przyszybowymi

Szyba 
zewnętrzna 
(pokryta)

Szyba środkowa szyba 
wewnętrzna 
(pokryta)

VSG 8 mm Chinchilla biała 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Float 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Float matowana 4 mm (piaskowana) VSG 8 mm
VSG 8 mm Mastercarré 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Micrograin 5 mm (maks. wymiar szyby 2200 mm) VSG 8 mm
VSG 8 mm Ornament 504 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Ornament 553 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Parsol szara (ESG) 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Parsol szara (ESG) matowana 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Pave biała 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Reflo 5 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Satinato 4 mm VSG 8 mm
VSG 8 mm Silk białe 4 mm VSG 8 mm

• szkła nadają się do zastosowania do wysokości 1500 m n.p.m.  
Powyżej wysokości ok. 1200 m n.p.m. zalecamy zastosowanie w drzwiach przeszklenia we wzmocnionej wersji VSG 
(zespolone szkło bezpieczne) oraz zaworu ciśnieniowego dla elementów bocznych i naświetli górnych.  
Dopłaty patrz strona 823.

Opcjonalnie bez szkła (możliwe tylko dla wzoru 100 do 103):
Drzwi TopComfort • przygotowany do szyby 56 mm, łącznie z listwami i uszczelkami szybowymi

Opcjonalnie z wypełnieniem panelowym

Panele aluminiowe

Panele aluminiowe 56 mm
RAL 9016 M (matowy), kolor preferowany, E6/EV1
dowolny kolor z palety RAL

Wskazówka:
Należy pamiętać, że kolorowe przeszklenia (szkła pojedyncze lub izolacyjne zbrojone lub nie) nagrzewają się pod wpływem działania wysokich 
temperatur szybciej niż jasne przeszklenia. Szczególnie zagrożone są szyby, na które pada cień słoneczny. W tym przypadku zalecamy stosowanie 
jasnych przeszkleń. Nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu pęknięcia przeszklenia na skutek działania wysokiej temperatury.
Wskazówka:
Szyba elementu bocznego / naświetla górnego dostarczana jest w drewnianej ramie.

Wskazówki

• Wszystkie drzwi produkowane są na wymiar.
• Drzwi i kombinacja z elementem bocznym lub naświetlem górnym dostarczane są standardowo jako konstrukcja słupowo-ryglowa  

(1 wspólna rama konstrukcyjna).
• Podane ceny dotyczą szerokości i wysokości w zakresie maks. podanych wymiarów.
• Wyszczególnione minimalne lub maksymalne wymiary zewnętrzne ramy (RAM) dotyczą wyłącznie drzwi otwieranych do wewnątrz 

i standardowej ramy (70 mm).
• Wymiarem zamówieniowym jest zewnętrzny wymiar ramy (RAM).
• Jeśli drzwi maja być dostarczone w wersji otwierane na zewnątrz, to musi to być wyraźnie zaznaczone jako uwaga na zamówieniu.  

Bez wyraźnej uwagi na zamówieniu drzwi zostaną dostarczone w wykonaniu otwierane do wewnątrz.
• Termin dostawy wynosi ok. 8 tygodni.

Rodzaj otwierania

 ▶ Drzwi są standardowo dostarczane jako drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia.  
Jeśli żadna informacja nie została podana, dane tego cennika odnoszą się do wersji otwieranej do wewnątrz.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz różnic w kolorystyce i strukturze.

Wyposażenie dodatkowe i ceny wykonania w zestawieniu stanowią dopłaty i obowiązują w połączeniu z zamówieniem drzwi!

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Opis produktu
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TopComfort wzory 100 - 103
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Wymiary dotyczą drzwi otwieranych do wewnątrz i konstrukcji łączonej.
W standardowym progu istnieje możliwość zdemontowania elementu  
wpuszczanego w posadzkę w celu zamontowania drzwi na gotowej posadzce.

 * opcjonalna szerokość ramy

80
150 (190)

75 70 (110) *5

RAMB

FUMB 
= RAM - 268 (348)

2 121

strona 
zewnętrzna

strona 
wewnętrzna

1 Rama
2 Skrzydło
3 Cokół

LDH wymiar w świetle przejścia wysokość
FUMB wymiar wypełnienia szerokość
FUMH wymiar wypełnienia wysokość
RAMB Zewn. wymiar ramy szerokość
RAMH Zewn. wymiar ramy wysokość
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Dane techniczne 
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Wolna przestrzeń przy kącie otwierania 90°

TopComfort

LDB

X

Wolna przestrzeń (X)
Aluminiowy zawias drzwiowy  
z punktem obrotu 20 mm

64 mm  
+ szczelina budowlana

Aluminiowy zawias drzwiowy  
z punktem obrotu 36 mm

80 mm  
+ szczelina budowlana

Ukryty zawias z punktem obrotu 9 mm 21,5 mm 
+ szczelina budowlana

LDB Szerokość przejścia w świetle

Na rysunku pokazano zaokrągloną ramę maskującą

Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

1-skrzydłowe z ramą 70
otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz

bez 
elementu 
bocznego

z 
1 elementem 

bocznym 

z 
2 elementami 

bocznymi

bez 
elementu 
bocznego

z 
1 elementem 

bocznym 

z 
naświetlem 

górnym

z 
2 elementami 

bocznymi

TopComfort

Aluminiowy zawias 
drzwiowy z punktem 
obrotu 20 mm

RAM - 214 RAM - 194 RAM - 174 RAM - 214 RAM - 254 RAM - 274 RAM - 234

Ukryty zawias 
z punktem obrotu 9 mm RAM - 172 RAM - 152 RAM - 132 - - - -

Przejście w świetle dla otwarcia 90°, konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna), bez uwzględnienia klamek i uchwytów

1-skrzydłowe z ramą 110
otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz

bez 
elementu 
bocznego

z 
1 elementem 

bocznym 

z 
2 elementami 

bocznymi

bez 
elementu 
bocznego

z 
1 elementem 

bocznym 

z 
naświetlem 

górnym

z 
2 elementami 

bocznymi

TopComfort

Aluminiowy zawias 
drzwiowy z punktem 
obrotu 20 mm

RAM - 294 RAM - 234 RAM - 174 RAM - 354 RAM - 294 RAM - 354 RAM - 234

Ukryty zawias 
z punktem obrotu 9 mm RAM - 252 RAM - 192 RAM - 132 - - - -

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Dane techniczne 
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Element wpuszczany w posadzkę BP-K

OFF OFF

52

45

strona 
wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

Zabezpieczenie transportowe /
element wpuszczany w posadzkę (opcjonalny)  
na szerokości elementu z uszczelką 
zakończeniową profilu PAD 
z zewnątrz i wewnątrz (luzem)

OFF OFF

52

45
50

95
st

ro
na

 
w

ew
nę

tr
zn

astrona 
zewnętrzna

Element wpuszczany w posadzkę 
z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 50

Wskazówka dotycząca  
konstrukcji słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50 posiada wsunięty 
kształtownik wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.

OFF OFF

52

45
25

70 st
ro

na
 

w
ew

nę
tr

zn
astrona 

zewnętrzna

Element wpuszczany w posadzkę 
z zastosowaniem nawierzchniowego 
montażowego profilu progowego BP-K 25

OFF OFF

52

45

strona 
wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

Wskazówka:
W przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej 
z wsuniętym kształtownikiem wzmacniającym 
o przekroju zamkniętym. (rys. górny).
Element wpuszczany w posadzkę z tworzywa sztucznego, możliwość łączenia

Element wpuszczany w posadzkę BP-A

OFF 23
25

 / 
50

 / 
10

0 
/ 1

50

Element wpuszczany w posadzkę z aluminium

Próg VA/I
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2

1

5

4
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20
, 2

5,
 3

0,
 3

5,
40

, 4
5,

 5
0

35,5

OFF

25 x 20/25/30/35/40/45/50 x 1,5

OFF

25

1 Cokół
2 Uszczelnienie (np. silikon)
3 Izolacja (np. wełna mineralna)
4 Tworzywo sztuczne, białe
5 Uszczelnienie (np. sprasowana taśma uszczelniająca)
6 Ścisły podkład
7 Stalowa rura do wyboru

25 × 20 × 1,5 mm
25 × 25 × 1,5 mm
25 × 30 × 1,5 mm
25 × 35 × 1,5 mm
25 × 40 × 1,5 mm
25 × 45 × 1,5 mm
25 × 50 × 1,5 mm

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Optymalny do montażu drzwi w przypadku różnicy  
wysokości między posadzką wewnętrzną a zewnętrzną

Wskazówka: Nie ma możliwości zastosowania elementów wpuszczanych w posadzkę z linii produktów ThermoSafe i ThermoCarbon  
w nowych/remontowanych budynkach! 

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Dane techniczne 
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Składanie zamówienia z podaniem numerów typów drzwi

W celu uproszczenia procedury składania zamówienia na drzwi zewnętrzne, najbardziej popularne z nich zaopatrzono w numery typów.  
Poniżej przedstawiamy odpowiednie zestawienie. Numery typów są zaznaczone nad poszczególnymi ilustracjami (np. T1, T2 itd.) 
Przy składaniu zamówienia prosimy wpisać numer typu danych drzwi na formularzu zamówieniowym, względnie zaznaczyć w konfiguratorze. 
W ten sposób najważniejsze informacje o danych drzwiach są już zdefiniowane. Nie ma konieczności sporządzania szkiców do zamówienia.  
W takim wypadku na formularzu zamówieniowym należy podać jedynie kilka dodatkowych informacji, np. rodzaj profili, rodzaj powierzchni,  
typ konstrukcyjny, zewnętrzne wymiary ramy, wymiary podziału itp. Ponadto należy zakreślić lub wypełnić odpowiednie pola zawierające informacje 
o niestandardowych elementach wyposażenia lub akcesoriach.

Zestawienie numerów typów

T1 T2 T3 T3.1 T4 T4.1 T5 T6
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3

T7 T8 T9 T9.1 T10 T10.1 T11 T12
lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe

1.1

2.1

1.1

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

1.1 1.2 1.3

2.1

T13* T14* T15* T16*

1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.31.1 1.41.2 1.31.1

T17* T18* T19* T20*

1.1 1.2

2.1

1.31.1 1.2

2.1

1.2 1.31.1

2.1

1.41.2 1.31.1

2.32.22.1

S21 = Element boczny po stronie z zawiasami (luzem) O23
S22 = Element boczny po stronie z zamkiem (luzem) Naświetle górne stałe (luzem)

 * Na formularzu zamówieniowym należy podać kierunek otwierania skrzydła przechodniego, względnie zaznaczyć w konfiguratorze.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Przegląd według numerów typów 
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Odejmowane wymiary przy obliczaniu wymaganych powierzchni wypełnienia
70 mm rama standardowa / 100 mm konstrukcja słupowo-ryglowa

TopComfort
Element drzwiowy 1-skrzydłowy Szerokość Wysokość
T1 / T2 Drzwi 268 mm 268 mm
S21 / S22 / O23 Element boczny / Naświetle górne 108 mm 108 mm

szczeblina 100
Szerokość Wysokość

T3 / T3.1 / T4 / T4.1
Drzwi 248 mm 268 mm
Element boczny 88 mm 188 mm

T5 / T6
Drzwi 228 mm 268 mm
Element boczny 88 mm 188 mm

T7 / T8
Drzwi 268 mm 248 mm
Naświetle górne 108 mm 88 mm

T9 / T9.1 / T10 / T10.1
Drzwi 248 mm 248 mm
Element boczny 88 mm 168 mm
Naświetle górne 88 mm 88 mm

T11 / T12
Drzwi 228 mm 248 mm
Element boczny 88 mm 168 mm
Naświetle górne 108mm 88 mm

Element drzwiowy 2-skrzydłowy
T13 Drzwi 421 mm 268 mm

szczeblina 100
Szerokość Wysokość

T14 / T15 / T16
Drzwi 401 mm 268 mm
Element boczny 88 mm 188 mm

T17
Drzwi 401 mm 248 mm
Naświetle górne 108 mm 88 mm

T18 / T19
Drzwi 401 mm 248 mm
Element boczny 88 mm 168 mm
Naświetle górne 108 mm 88 mm

T20

Drzwi 381 mm 248 mm
Element boczny 88 mm 168 mm
Naświetle środkowe 68 mm 88 mm
Naświetle górne 88 mm 88 mm

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Odejmowane wymiary
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Opis produktu, wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem MG
Produkcja na wymiar szer. x wys. (RAM):
• TopComfort z wypełnieniem szybą z wzorem 

(TC) = maks. 1300 x 2500* mm
 * Wyjątek MG 112 maks. 1300 x 2380 mm

Profile
 – ściskane profile aluminiowe, bardzo dobrze izolowane termicznie
 – rama 70 mm (opcjonalnie 110 mm)
 – rama skrzydła 150 mm (190 mm dla ramy 110 mm)
 – cokół 150 mm

Powierzchnia (ramy)
 – standardowo powierzchnia malowana proszkowo  

w kolorze RAL 9016 M (matowy)
 – opcjonalnie możliwe wykonanie  w dowolnym kolorze RAL
 – możliwe wykonanie drzwi w kolorach refleksyjnych, perłowych, 

w kolorach z palety NCS, lakierach strukturalnych i kolorach 
z efektem perłowym – cena na zapytanie.

Wskazówka:

W przypadku wykonania drzwi od wewnątrz w kolorze preferowanym 
lub w dowolnym kolorze RAL obowiązuje cena jak za wykonanie drzwi 
w dowolnym kolorze RAL.

Okucia standardowe
 – na zewnątrz gałka 54, wewnątrz klamka „Rondo”  

w kolorze RAL 9016 M (matowy)
 – rozeta zabezpieczająca w kolorze RAL 9016 M (matowy)
 – 2 dwuczęściowe, niewymagające konserwacji zawiasy 3-D  

w kolorze RAL 9016 M (matowy)
 – wkładka z 5 kluczami,  zamek z 5-punktowym ryglowaniem,  

z możliwością odłączenia samoczynnego ryglowania. 
Minimalne wys. drzwi (RAM), które wymagane są do montażu 
innych zamków są na str. 814.

Wskazówka:
Zamówione drzwi, naświetla górne i elementy boczne dostarczane  
są w drewnianej ramie.

.

 ▶ Współczynnik UD dla wymiarów 1230 × 2180 mm: ok. 1,5 W / (m²·K), 
z pakieterm ThermoPaket współczynnik UD ok. 1,3 W / (m²·K)

Wszystkie wymiary podano w mm.

3-szybowe przeszklenie izolacyjne (WSG) dla wzoru 100
Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyna wewnętrzna (całkowita grubość szyb maks. 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Wzory szyb

 * Element boczny nie może być 
dostarczony z szybą MG 114.

VSG 8 mm MG: 111 / 112 / 115 / 116 VSG 8 mm 3184
VSG 8 mm MG: 113 / 114 * / 117 VSG 8 mm 3332

Opis wzorów szyb MG

MG 111 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm z matowanymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Parsol szare, matowane z 7 całkowicie przezroczystymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny dla MG 111
szerokość rozstawu > 620 mm **
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm z matowanymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Parsol szare, matowane z 7 całkowicie przezroczystymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm

MG 112 * Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne matowane zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm z z przezroczystym rantem
• środkowe Micrograin z poziomą strukturą
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny ze szkłem ornamentowym 
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
• środkowe Micrograin z poziomą strukturą
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem MG
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Opis wzorów szyb MG

MG 113 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm z 25 matowanymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Stopsol szare, z 26 matowanymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny  dla MG 113
szerokość rozstawu > 620 mm **
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm z 25 matowanymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Stopsol szare, z 26 matowanymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm

MG 114 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm matowane z 4 przezroczystymi kołami i 8 przezroczystymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Stopsol szare, z 4 matowanymi półkolami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny  dla MG 114
Element boczny z przeszkleniami MG 114 nie jest dostępny

MG 115 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm, matowane z przezroczystym prostokątem

• środkowe Ornament 553 matowane z 5 przezroczystymi prostokątami  
i 6 matowanymi do 50% prostokątami

• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny  dla MG 115
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm matowane z 5 przezroczystymi paskami
• środkowe Float przezroczyste
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG

MG 116 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm, z matowanymi prostokątami
• środkowe Reflo z matowanym łukiem i 8 matowanymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny dla MG 116
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm, matowane z 8 przezroczystymi paskami
• środkowe Reflo
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm

MG 117 Przeszklenie (WSG)
Drzwi zewnętrzne
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm, matowane z 9 przezroczystymi paskami
• środkowe pojedyncze szkło bezpieczne ESG Parsol szare, matowane z 9 przezroczystymi paskami
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm
Element boczny  dla MG 117
• zewnętrzne zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm, matowane z 9 przezroczystymi paskami
• środkowe ESG Parsol szare matowane
• wewnętrzne przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG 8 mm

** Przy mniejszych szerokościach elementów bocznych następuje dopasowanie wzoru. Przygotowanie po zatwierdzeniu rysunku!

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem MG
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Model TopComfort 1- skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania
Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Wygląd wzoru  100 Opis wzoru

10
50

RAMB

R
A

M
H

 

10
50

RAMB

R
A

M
H

patrząc od strony zawiasów patrząc od strony zawiasów
lewe prawe

• Wypełnienie szyby ze wzorem patrz opis wzoru na stronie 786
• Wzór 1-skrzydłowy bez szczeblin (patrz szkic)
• Minimalny wymiar 850 × 1850 mm

Aluminiowe drzwi zewnętrzne – model TopComfort wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem MG

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. x wys.

RAL 9016 M (matowy) / kolory preferowane / 
E6/EV1 Dowolny kolor z palety RAL

Dopłata
do wykonania 
w klasie RC 2

przeszklenie izolacyjne przeszklenie izolacyjne
MG

111 / 112 / 115 / 116
MG

113 / 114 / 117
MG

111 / 112 / 115 / 116
MG

113 / 114 / 117
1100 × 2100 12151 12376 12660 12885 1217

× 2250 12694 12940 13215 13461 1255
× 2500 13779 14055 14331 14606 1306

1200 × 2100 12830 13084 13347 13601 1268
× 2250 13427 13703 13957 14233 1297
× 2500 14589 14899 15149 15458 1357

1250 × 2100 13173 13440 13695 13962 1285
× 2250 13796 14085 14326 14615 1319
× 2500 14996 15323 15556 15882 1382

1300 × 2100 13516 13796 14042 14322 1302
× 2250 14157 14462 14691 14996 1340
× 2500 15403 15742 15967 16306 1408

Dopłata
Aluminiowe drzwi zewnętrzne 2-kolorowe  (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za skrzydło 403
Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za skrzydło drzwi 627

RAMB Zewn. wymiar ramy szerokość
RAMH Zewn. wymiar ramy wysokość

Elementy boczne do wzoru 100 z ozdobnym przeszkleniem strona 789
Powierzchnia od strony 804
Uchwyty drzwiowe i klamki (uchwyty Hoe, uchwyty Design i uchwyty poziome nie są możliwe) od strony 812
Zamki od strony 814
Pozostałe wyposażenie dodatkowe od strony 818

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Wzór 100 z ozdobnym przeszkleniem MG
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PF Słupek
RAMH Zewn. wymiar ramy wysokość
ST Element boczny
TM Wymiar elementu
TUER Drzwi

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Elementy boczne
Każdy element boczny jest wykonany indywidualnie na wymiar

Elementy boczne Opis

TM STTM TUER

RA
M

H
≥ 

15
0 

m
m

PF 100 mm • wykonanie na wymiar
• konstrukcja słupowa

 – maks. szerokość drzwi zewnętrznych TM *
przy 1-stronnej konstrukcji słupowej: 1230 mm (standard 70); 1270 mm (standard 110)
przy 2-stronnej konstrukcji słupowej: 1210 mm (standard 70); 1210 mm (standard 110)

 – min. szerokość elementu bocznego ≥ 260 mm (standard 70); ≥ 300 mm (standard 110)
• konstrukcja łączona

 – maks. szer. RAM drzwi zewnętrznych: 1250 mm (standard 70); 1330 mm (standard 110)
 – min. szer. RAM elementu bocznego: ≥300 mm (standard 70); ≥ 380 mm (standard 110)

strona wewn. elementu bocznego standardowo w kolorze białym na bazie RAL 9016 M (matowy)

Wskazówka:
• Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę.Drzwi z elementem bocznym 

w konstrukcji słupowej

Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar 
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. x wys.

RAL 9016 M (matowy) / kolory preferowane / 
E6/EV1 Dowolny kolor z palety RAL 2)

Dopłata
do wykonania 
w klasie RC 2

przeszklenie izolacyjne przeszklenie izolacyjne
MG (grupa cenowa 

MG A)
111 / 112 / 115 / 116

MG (grupa cenowa 
MG B)

113 / 117

MG (grupa cenowa 
MG A)

111 / 112 / 115 / 116

MG (grupa cenowa 
MG B)

113 / 117
400 × 2250 4604 4702 4782 4880 293

× 2500 4956 5062 5143 5249 318
600 × 2250 6080 6237 6271 6428 441

× 2500 6601 6775 6801 6974 466
800 × 2250 7560 7776 7763 7979 589

× 2500 8255 8501 8467 8713 627
1000 × 2250 9035 9315 9247 9527 738

× 2500 9908 10218 10133 10443 776
1200 × 2250 10510 10850 10735 11074 873

× 2500 11558 11939 11795 12177 937
1400 × 2250 11990 12389 12228 12626 1026

× 2500 13211 13661 13461 13911 1081
1600 × 2250 13466 13932 13712 14178 1174

× 2500 14856 15378 15119 15641 1238

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja..

2)   Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie, specjalne eloksalowanie w tej samej cenie.  
Okucia dla dowolnego koloru RAL i specjalnego eloksalowania, standardowo dostarczane są w kolorze naturalnego aluminium.

Dopłata
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Element boczny do konstrukcji łączonej zł za łączenie 428
Objaśnienia do konstrukcji słupowo-ryglowej, łączonej patrz strona 798 i 799

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort

Elementy boczne do wzoru 100 z ozdobnym przeszkleniem
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Drzwi zewnętrzne TopComfort 1- skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania
Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Wygląd wzoru  100 Opis wzoru

10
50

RAMB

R
A

M
H

 

10
50

RAMB

R
A

M
H

patrząc od strony zawiasów
lewe

patrząc od strony zawiasów
prawe

• Wzór 1-skrzydłowy bez szczeblin (patrz szkic)
• Minimalny wymiar 850 x 1850 mm
• Wypełnienie dowolne
• Skrzydło i rama: w dowolnym kolorze RAL lub na zewnątrz i wewnątrz 

w różnych kolorach
• Standardowo na zewnątrz gałka 54 / uchwyty do wyboru  

(patrz strona 812) na profilu skrzydła 
 

Drzwi 2-skrzydłowe od strony 794.

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

Wygląd wzoru 101 ze szczebliną Opis wzoru

10
50

84
8

RAMB

R
A

M
H

15
0 

/ 1
00

10
50

84
8

RAMB

R
A

M
H

15
0 

/ 1
00

 

patrząc od strony zawiasów
lewe

patrząc od strony zawiasów
prawe

• jak wzór 100, jednakże zawiera szczeblinę dzielącą szkło (patrz szkic)
• w połączeniu z skrzynką na listy, środkową szczeblinę 1000 mm

Drzwi 2-skrzydłowe od strony 794.

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

RAMB Zewn. wymiar ramy szerokość
RAMH Zewn. wymiar ramy wysokość

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 1-skrzydłowe
TopComfort – wzory 100 i 101

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6/EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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3-szybowe przeszklenia izolacyjne do wzoru 100 i 101

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412
Szkła ornamentowe 4 mm

VSG 8 mm biała: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm biała: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm biała: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm biała: Pave VSG 8 mm 2421

Szkła ornamentowe 5 mm
VSG 8 mm biała: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm biała: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szkła ornamentowe 4 mm jako ESG
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) matowane VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

2-szybowe przeszklenia izolacyjne do wzoru 100 i 101

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba zewnętrzna (pokryta)
Szyba 

wewnętrzna 
(pokryta)

Cena szyby 
zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

Float VSG 8 mm 670
Szkła ornamentowe 4 mm
biała: Chinchilla VSG 8 mm 861
biała: Mastercarré VSG 8 mm 933
biała: Ornament 504 VSG 8 mm 780
biała: Ornament 553 VSG 8 mm 933
biała: Satinato VSG 8 mm 1026
biała: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 1026
Szkła ornamentowe 5 mm
biała: Reflo VSG 8 mm 1255
VSG
przezr.: VSG 6 mm VSG 8 mm 861
przezr.: VSG 8 mm VSG 8 mm 1026

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

Panele aluminiowe 56 mm (również dla RC 2) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowanyn / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor z palety RAL za m² RAM 1654

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 1-skrzydłowe
TopComfort – wzory 100 i 101

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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Drzwi TopComfort 1- skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania
Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Drzwi TopComfort – wzór 100

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
sz

yb
y 

m
²

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1

D
op

ła
ta

do
 w

yk
on

an
ia

 
w

 k
la

si
e 

R
C

 2

be
z 

pr
ze

sz
kl

en
ia

z przeszkleniem z panelami 
56 mm

Fl
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G
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a
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R
A
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16
, E

6 /
 E

V1
, 

ko
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r 
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ef
er
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an

y

w
 d

ow
ol

ny
m

 
ko

lo
rz

e 
z 

pa
le

ty
 

R
A

L

1100 × 2100 1,524 7297 9451 9959 10108 10676 10761 10985 12151 9234 9815 1217
× 2250 1,649 7445 9773 10324 10485 11100 11193 11439 12694 9544 10171 1255
× 2500 1,857 7865 10485 11108 11291 11982 12083 12359 13779 10226 10934 1306

1200 × 2100 1,707 7394 9807 10375 10544 11180 11274 11528 12830 9565 10218 1268
× 2250 1,847 7547 10154 10773 10956 11642 11744 12020 13427 9896 10600 1297
× 2500 2,080 7967 10905 11600 11804 12579 12694 13003 14589 10612 11405 1357

1250 × 2100 1,799 7445 9985 10587 10765 11435 11532 11799 13173 9735 10421 1285
× 2250 1,946 7598 10345 10998 11189 11914 12020 12308 13796 10074 10816 1319
× 2500 2,192 8017 11113 11846 12058 12876 12999 13326 14996 10807 11642 1382

1300 × 2100 1,891 7496 10167 10799 10981 11689 11791 12075 13516 9900 10621 1302
× 2250 2,045 7644 10532 11219 11418 12181 12291 12596 14157 10248 11028 1340
× 2500 2,303 8068 11320 12092 12317 13177 13304 13644 15403 10998 11876 1408

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 2-kolorowe  (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL

Drzwi TopComfort – wzór 101 Dopłata
▶ Cena wzoru 100 plus cena za szczeblinę dzielącą szkło
oddzielane szczebliny – odległość między szczeblinami 100 mm/150 mm zł za sztukę 814

Dopłata

Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za  
skrzydło drzwi 403

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Warianty ram Dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie
Upust za rezygnację z fabrycznego uchwytu zewnętrznego -445

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

Uchwyty drzwiowe i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz strona 812

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 1-skrzydłowe
TopComfort – wzory 100 i 101

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6/EV1

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!



Cennik (PL) 01-19 A 793

   
Al

um
in

io
w

e 
dr

zw
i z

ew
nę

tr
zn

e
To

pC
om

fo
rt

Drzwi TopComfort 1- skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania
Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Drzwi TopComfort – wzór 100

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1100 × 2100 1,524 7805 9959 10468 10616 11185 11269 11494 12660 9743 10324 1217
× 2250 1,649 7967 10294 10845 11007 11621 11715 11960 13215 10065 10693 1255
× 2500 1,857 8416 11036 11659 11842 12533 12635 12910 14331 10778 11486 1306

1200 × 2100 1,707 7911 10324 10892 11062 11698 11791 12045 13347 10082 10735 1268
× 2250 1,847 8077 10684 11303 11486 12172 12274 12550 13957 10426 11129 1297
× 2500 2,080 8526 11464 12160 12363 13139 13254 13563 15149 11172 11965 1357

1250 × 2100 1,799 7967 10506 11108 11286 11956 12054 12321 13695 10256 10943 1285
× 2250 1,946 8128 10875 11528 11719 12444 12550 12838 14326 10604 11346 1319
× 2500 2,192 8577 11672 12406 12618 13436 13559 13885 15556 11367 12202 1382

1300 × 2100 1,891 8022 10693 11325 11507 12215 12317 12601 14042 10426 11146 1302
× 2250 2,045 8179 11066 11753 11952 12715 12825 13131 14691 10782 11562 1340
× 2500 2,303 8632 11884 12656 12881 13741 13868 14208 15967 11562 12440 1408

1) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytania, specjalnie eloksalowanie w tej samej cenie.  
Okucia dla dowolnego koloru RAL i specjalnego eloksalowania, standardowo dostarczane są w kolorze naturalnego aluminium

Drzwi TopComfort – wzór 101 Dopłata
▶ Cena wzoru 100 plus cena za szczeblinę dzielącą szkło
oddzielane szczebliny – odległość między szczeblinami 100 mm/150 mm zł za sztukę 814

Dopłata

Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za  
skrzydło drzwi 403

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie
Upust za rezygnację z fabrycznego uchwytu zewnętrznego -445

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

Uchwyty drzwiowe i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz strona 812

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 1-skrzydłowe
TopComfort – wzory 100 i 101

Dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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Drzwi TopComfort 2-skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania skrzydła przechodniego 
i wymiar podziału przy różnych szerokościach skrzydeł

Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Wygląd wzoru 102 Opis wzoru

10
50

SF

R
A

M
H

RAMB

GF
SFB GFB

Patrząc od strony zawiasów prawe

• Wzór 2-skrzydłowy bez szczeblin (patrz szkic)
• Min. wymiar 1355 x 1850 mm
• Min. szer. skrzydła stałego 425 mm
• Wypełnienie dowolne
• Skrzydło i rama: na zewnątrz i wewnątrz w kolorze białym RAL 9016 M (matowy) lub E6/EV1
• Standardowo na zewnątrz gałka 54 / uchwyty do wyboru (patrz strona 812)  

na profilu skrzydła

Wskazówka:
Skrzydła drzwiowe i ramy są dostarczane w oddzielnych, pojedynczych opakowaniach.

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za skrzydło 627

Światło przejścia 
(bez uwzględnienia klamek i uchwytów i aluminiowych zawiasów z punktem obrotu 20 mm)
• skrzydło przechodnie przy kącie otwarcia 90° =  wymiar "B" - 157 mm (standard 70)

Wygląd wzoru 103 ze szczebliną Opis wzoru

GF

RAMB

SF
GFB SFB

10
50

84
8

R
A

M
H

Patrząc od strony zawiasów prawe

• jak wzór 102, jednakże zawiera szczeblinę dzielącą szkło (patrz szkic)
• w połączeniu z skrzynką na listy, środkowa szczeblina 1000 mm 

Wskazówka:
Skrzydła drzwiowe i ramy są dostarczane w oddzielnych, pojedynczych opakowaniach.

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za skrzydło 627

RAMB Zewn. wymiar ramy szerokość
RAMH Zewn. wymiar ramy wysokość
GF Skrzydło przechodnie
GFB Szerokość skrzydła przechodniego
SF Skrzydło stałe
SFB Szerokość skrzydła stałego

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 2-skrzydłowe
TopComfort – wzór 102 i 103

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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3-szybowe przeszklenia izolacyjne do wzoru 102 i 103

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412
Szkła ornamentowe 4 mm

VSG 8 mm białe: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm białe: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm białe: Pave VSG 8 mm 2421

Szkła ornamentowe 5 mm
VSG 8 mm białe: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm białe: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szkła ornamentowe 4 mm jako ESG
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) matowane VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

2-szybowe przeszklenia izolacyjne do wzoru 102 i 103

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba zewnętrzna (pokryta)
Szyba 

wewnętrzna 
(pokryta)

Cena szyby 
zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

Float VSG 8 mm 670
Szkła ornamentowe 4 mm
białe: Chinchilla VSG 8 mm 861
białe: Mastercarré VSG 8 mm 933
białe: Ornament 504 VSG 8 mm 780
białe: Ornament 553 VSG 8 mm 933
białe: Satinato VSG 8 mm 1026
białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 1026
Szkła ornamentowe 5 mm
białe: Reflo VSG 8 mm 1255
VSG
przezr.: VSG 6 mm VSG 8 mm 861
przezr.: VSG 8 mm VSG 8 mm 1026

*  maks. wymiar szyby 2200 mm

Panele aluminiowe 56 mm (również dla RC 2) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor z palety RAL za m² RAM 1654

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 2-skrzydłowe
TopComfort – wzór 102 i 103

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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Drzwi TopComfort 2-skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania skrzydła przechodniego 
i wymiar podziału przy różnych szerokościach skrzydeł

Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Drzwi TopComfort – wzór 102

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1600 × 2100 2,160 11664 14712 15437 15649 16455 16573 16891 18541 14411 15234 2005
× 2250 2,337 11825 15123 15908 16132 17006 17137 17481 19266 14797 15687 2048
× 2500 2,632 12414 16128 17010 17269 18248 18392 18787 20792 15759 16764 2137

1800 × 2100 2,526 11876 15441 16289 16535 17476 17616 17994 19919 15089 16052 2082
× 2250 2,733 12037 15895 16811 17078 18095 18248 18655 20741 15513 16556 2145
× 2500 3,078 12630 16976 18006 18307 19456 19626 20080 22433 16544 17718 2234

2000 × 2100 2,893 12092 16175 17146 17426 18507 18668 19096 21301 15772 16874 2171
× 2250 3,130 12249 16667 17714 18019 19189 19359 19825 22212 16230 17426 2234
× 2500 3,524 12842 17820 18999 19342 20656 20851 21373 24065 17324 18668 2332

2200 × 2100 3,259 12300 16900 17994 18312 19529 19707 20190 22679 16446 17688 2251
× 2250 3,526 12461 17438 18621 18965 20279 20474 20995 23688 16946 18290 2323
× 2500 3,971 13050 18655 19986 20372 21856 22072 22662 25693 18100 19618 2434

2400 × 2100 3,626 12512 17629 18846 19198 20550 20750 21288 24057 17125 18507 2345
× 2250 3,922 12673 18210 19524 19906 21369 21585 22170 25163 17663 19160 2412
× 2500 4,417 13266 19503 20983 21411 23060 23306 23959 27330 18884 20572 2535

2600 × 2100 3,992 12728 18363 19702 20088 21581 21801 22390 25439 17807 19329 2429
× 2250 4,319 12885 18982 20427 20851 22462 22700 23340 26634 18380 20025 2506
× 2500 4,864 13478 20347 21975 22450 24264 24531 25252 28966 19664 21521 2629

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 2-kolorowe  (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL

Drzwi TopComfort – Wzór 103 Dopłata
▶ Cena wzoru 102 plus cena za szczeblinę dzielącą szkło
oddzielane szczebliny – odległość między szczeblinami 100 mm/150 mm zł za sztukę 814

Dopłata

Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za  
skrzydło drzwi 403

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie
Upust za rezygnację z fabrycznego uchwytu zewnętrznego -445

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

Uchwyty drzwiowe i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz strona 812

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 2-skrzydłowe
TopComfort – wzór 102 i 103

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6 / EV1
RC 2
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Drzwi TopComfort 2-skrzydłowe Należy podać kierunek otwierania skrzydła przechodniego 
i wymiar podziału przy różnych szerokościach skrzydeł

Każde drzwi są wykonane indywidualnie na wymiar

Drzwi TopComfort – wzór 102

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1600 × 2100 2,160 12482 15530 16255 16467 17273 17392 17710 19359 15229 16052 2005
× 2250 2,337 12652 15950 16734 16959 17833 17964 18307 20092 15624 16514 2048
× 2500 2,632 13283 16997 17879 18138 19117 19261 19656 21661 16628 17633 2137

1800 × 2100 2,526 12707 16272 17120 17366 18307 18447 18825 20750 15920 16883 2082
× 2250 2,733 12881 16739 17655 17922 18939 19092 19499 21585 16357 17400 2145
× 2500 3,078 13516 17862 18893 19194 20343 20512 20966 23319 17430 18604 2234

2000 × 2100 2,893 12940 17023 17994 18274 19355 19516 19944 22149 16620 17722 2171
× 2250 3,130 13105 17523 18570 18876 20046 20215 20682 23069 17086 18282 2234
× 2500 3,524 13741 18719 19897 20241 21555 21750 22272 24964 18223 19567 2332

2200 × 2100 3,259 13160 17761 18854 19172 20389 20567 21051 23539 17307 18549 2251
× 2250 3,526 13334 18312 19495 19838 21152 21347 21869 24561 17820 19164 2323
× 2500 3,971 13962 19567 20898 21284 22768 22984 23573 26605 19011 20529 2434

2400 × 2100 3,626 13389 18507 19724 20075 21428 21627 22166 24934 18002 19384 2345
× 2250 3,922 13559 19096 20410 20792 22255 22471 23056 26049 18549 20046 2412
× 2500 4,417 14195 20432 21911 22340 23989 24235 24888 28258 19813 21500 2535

2600 × 2100 3,992 13618 19253 20593 20979 22471 22691 23281 26329 18698 20220 2429
× 2250 4,319 13788 19885 21330 21754 23366 23603 24243 27538 19283 20928 2506
× 2500 4,864 14424 21292 22920 23395 25210 25477 26198 29912 20610 22467 2629

Aluminiowe drzwi zewnętrzne 2-kolorowe  (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL

Drzwi TopComfort – Wzór 103 Dopłata
▶ Cena wzoru 102 plus cena za szczeblinę dzielącą szkło
oddzielane szczebliny – odległość między szczeblinami 100 mm/150 mm zł za sztukę 814

Dopłata

Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za  
skrzydło drzwi 403

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie
Upust za rezygnację z fabrycznego uchwytu zewnętrznego -445

Fabrycznie przeszklone skrzydło zł za  
skrzydło drzwi 627

Uchwyty drzwiowe i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz strona 812

Aluminiowe drzwi zewnętrzne, 2-skrzydłowe
TopComfort – wzór 102 i 103

Dowolny kolor z palety RAL
RC 2
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Konstrukcje słupowo-ryglowe drzwi TopComfort 

OFF

10
0

50
50

10
50

70 70

50

5
75

TM
 O

L

RAMB
TM TUER

PF

TM STTM ST

R
A

M
H

TM
 T

U
ER

180

130
50

50

FAP

K
M

P

Uwagi dotyczące statyki konstrukcji słupowo-ryglowych:
Niżej podane wymiary w odniesieniu do poszczególnych profili 
wzmacniających stanowią wartości orientacyjne. Dokładne wartości 
można podać dopiero po dokonaniu obliczeń statycznych konkretnych 
zestawów drzwiowych.

Przykład rozwiązania statycznego
100

80

Profil statyczny E 100

Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu 
konstrukcyjnego.
Prosimy przestrzegać maks. wymiarów  
transportowych na placu budowy (wymiar  
samochodu transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).

TM = teoretyczny wymiar podziału
Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy oznacza 
zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile rozszerzające (VP)

Konstrukcja słupowo-ryglowa (do wys. zabudowy 8 m)

wysokość RAM szerokość TM profil statyczny
≤ 2599 mm ≤ 1399 mm niewymagany
≤ 2699 mm ≤ 1199 mm niewymagany

A ≤ 2799 mm ≤ 999 mm niewymagany
≤ 2899 mm ≤ 899 mm niewymagany
≤ 2999 mm ≤ 799 mm niewymagany
≤ 3099 mm ≤ 699 mm niewymagany
≤ 3299 mm ≤ 599 mm niewymagany

wysokość RAM szerokość TM 
maks. 2000 mm

profil statyczny 
E 100

≤ 2599 mm > 1399 mm wymagany
≤ 2699 mm > 1199 mm wymagany

B ≤ 2799 mm > 999 mm wymagany
≤ 2899 mm > 899 mm wymagany
≤ 2999 mm > 799 mm wymagany
≤ 3099 mm > 699 mm wymagany
≤ 3299 mm > 599 mm wymagany

Do wysokości elementu 2399 mm (RAM) nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny!

Przykłady obliczeń – profil statyczny E 100

OFF

TM
 O

L

RAMB

TM TUER
1200 mm

R
A

M
H

27
55

 m
m

TM
 T

U
ER

TM ST
600 mm

Wysokość elementu > 2399 mm ➦ Sprawdzenie!

Wysokość elementu ≤ 2799 mm Sprawdzenie wiersza A i B w obu tabelach

TM element boczny ≤ 999 mm nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny
(sprawdzenie w wierszu A, patrz lewa tabela)

ale ponieważ

TM drzwi > 999 mm wymagany dodatkowy profil statyczny E 100
(sprawdzenie w wierszu B, patrz prawa tabela)

Profile statyczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej patrz strona 823

FAP Profil wyrównujący
KMP Rygiel
PF Słupek
RAMB Zewnętrzny wymiar ramy szerokość

RAMH Zewnętrzny wymiar ramy wysokość
OL Naświetle górne
ST Element boczny
TM Wymiar elementu

TUER Drzwi
OFF górna krawędź gotowej,  

ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort
z elementami bocznymi i/lub naświetlem górnym

Konstrukcja słupowo-ryglowa (1 wspólna rama konstrukcyjna)
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Konstrukcje łączone drzwi TopComfort 

OFF

14
3

70
70

10
50

70 70
70

53
75

RAMB
RAMB TUER

KP 3 mm

RAMB STRAMB ST

223

150 3
70

33

R
A

M
H

 O
L

R
A

M
H

 T
U

ER

R
A

M
H

FAP

Uwagi dotyczące statyki konstrukcji łączonych:
Niżej podane wymiary w odniesieniu do poszczególnych profili 
wzmacniających stanowią wartości orientacyjne. Dokładne wartości 
można podać dopiero po dokonaniu obliczeń statycznych konkretnych 
zestawów drzwiowych.

Przykład rozwiązania statycznego
143

80

Profil statyczny E 143

Niemożliwe dla elementu bocznego i naświetla górnego 
z zaokrągloną ramą ozdobną.

Możliwość dostawy tylko kompletnego elementu 
konstrukcyjnego. Prosimy przestrzegać maks. wymiarów 
transportowych i tolerancyjnych na placu budowy (wymiar 
samochodu transportowego oraz ciężar i wielkość elementu).

RAM = zewnętrzny wymiar ramy
Teoretyczny wymiar podziału lub zewnętrzny wymiar ramy oznacza 
zawsze wymiar bez profili dodatkowych jak np. profile rozszerzające (VP)

Konstrukcja łączona (do wys. zabudowy 8 m)

wysokość RAM szerokość TM profil statyczny
≤ 2699 mm ≤ 1499 mm niewymagany
≤ 2799 mm ≤ 1299 mm niewymagany
≤ 2899 mm ≤ 1199 mm niewymagany
≤ 2999 mm ≤ 999 mm niewymagany
≤ 3099 mm ≤ 899 mm niewymagany
≤ 3299 mm ≤ 799 mm niewymagany
≤ 3499 mm ≤ 599 mm niewymagany

wysokość RAM szerokość TM 
maks. 2000 mm

profil statyczny 
E 143

≤ 2699 mm > 1499 mm wymagany
≤ 2799 mm > 1299 mm wymagany
≤ 2899 mm > 1199 mm wymagany
≤ 2999 mm > 999 mm wymagany
≤ 3099 mm > 899 mm wymagany
≤ 3299 mm > 799 mm wymagany
≤ 3499 mm > 599 mm wymagany

Do wysokości elementu 2599 mm (RAM) nie jest wymagany dodatkowy profil statyczny!

Profile statyczne dla konstrukcji łączonej patrz strona 823

FAP Profil wyrównujący
KP Rygiel
RAMB Zewnętrzny wymiar ramy szerokość
RAMH Zewnętrzny wymiar ramy wysokość

OL Naświetle górne
ST Element boczny
TUER Drzwi

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi zewnętrzne TopComfort
z elementami bocznymi i/lub naświetlem górnym

Konstrukcja łączona (2 oddzielne ramy konstrukcyjne)
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Elementy boczne
Każdy element boczny jest wykonany indywidualnie na wymiar

TM STTM TUER

RA
M

H
≥ 

15
0 

m
m

PF 100 mm

• wykonanie na wymiar
• konstrukcja słupowa

 – maks. szerokość drzwi zewnętrznych TM *
przy 1-stronnej konstrukcji słupowej: 1230 mm (standard 70); 1270 mm (standard 110)
przy 2-stronnej konstrukcji słupowej: 1210 mm (standard 70); 1210 mm (standard 110)

 – min. szerokość elementu bocznego TM ≥ 260 mm (standard 70); ≥ 300 mm (standard 110)
• konstrukcja łączona

 – maks. szer. RAM drzwi zewnętrznych: 1250 mm (standard 70); 1330 mm (standard 110)
 – min. szer. RAM elementu bocznego: ≥300 mm (standard 70); ≥380 mm (standard 110)

• strona wewn. elementu bocznego standardowo w kolorze białym na bazie RAL 9016 M (matowy)

Wskazówka:
• Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Drzwi z elementem bocznym  
w konstrukcji słupowej
PF Słupek
RAMH Zewnętrzny wymiar ramy 

wysokość
ST Element boczny
TM Wymiar elementu
TUER Drzwi

3-szybowe przeszklenia izolacyjne

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412
Szkła ornamentowe 4 mm

VSG 8 mm białe: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm białe: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm białe: Pave VSG 8 mm 2421

Szkła ornamentowe 5 mm
VSG 8 mm białe: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm białe: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szkła ornamentowe 4 mm jako ESG
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) matowane VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

Panele aluminiowe 56 mm (w klasie RC 2) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor z palety RAL za m² RAM 1654

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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2-szybowe przeszklenia izolacyjne

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba zewnętrzna (pokryta)
Szyba 

wewnętrzna 
(pokryta)

Cena szyby 
zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

Float VSG 8 mm 670
Szkła ornamentowe 4 mm
białe: Chinchilla VSG 8 mm 861
białe: Mastercarré VSG 8 mm 933
białe: Ornament 504 VSG 8 mm 780
białe: Ornament 553 VSG 8 mm 933
białe: Satinato VSG 8 mm 1026
białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 1026
Szkła ornamentowe 5 mm
białe: Reflo VSG 8 mm 1255
VSG
przezr.: VSG 6 mm VSG 8 mm 861
przezr.: VSG 8 mm VSG 8 mm 1026

Wskazówka:
• Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

RAL 9016 M / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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400 x 2250 0,643 2557 3464 3680 3744 3981 4019 4113 4604 3375 3621 293
x 2500 0,721 2658 3676 3918 3990 4257 4299 4405 4956 3574 3850 318

600 x 2250 1,056 2718 4210 4562 4664 5058 5117 5274 6080 4062 4465 441
x 2500 1,184 2832 4503 4901 5016 5457 5520 5698 6601 4337 4791 466

800 x 2250 1,468 2883 4956 5448 5592 6139 6220 6436 7560 4749 5312 589
x 2500 1,646 3014 5338 5889 6050 6665 6754 7000 8255 5109 5736 627

1000 x 2250 1,881 3048 5703 6334 6517 7220 7322 7602 9035 5440 6156 738
x 2500 2,109 3193 6169 6877 7080 7869 7984 8297 9908 5876 6678 776

1200 x 2250 2,293 3210 6449 7216 7437 8293 8420 8759 10510 6127 7000 873
x 2500 2,571 3371 7000 7861 8111 9073 9213 9595 11558 6640 7623 937

1400 x 2250 2,705 3375 7195 8102 8365 9374 9523 9925 11990 6818 7848 1026
x 2500 3,033 3553 7835 8853 9149 10277 10447 10896 13211 7411 8569 1081

1600 x 2250 3,118 3540 7941 8988 9289 10455 10625 11087 13466 7504 8696 1174
x 2500 3,496 3727 8662 9832 10176 11477 11672 12189 14856 8174 9506 1238

1800 x 2250 3,530 3845 8832 10010 10358 11672 11867 12393 15085 8335 9684 1323
x 2500 3,958 4041 9629 10956 11341 12817 13037 13622 16645 9073 10587 1395

2000 x 2250 3,943 4015 9582 10901 11286 12758 12974 13559 16569 9031 10536 1471
x 2500 4,421 4223 10464 11944 12376 14025 14267 14924 18299 9845 11532 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Dopłata
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Profil wyrównujący zł za sztukę 479
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej zł za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6 / EV1
RC 2
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Elementy boczne w konstrukcji słupowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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dowolny kolor z palety RAL 2)
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400 x 2250 0,643 2735 3642 3858 3922 4159 4197 4291 4782 3553 3799 293
x 2500 0,721 2845 3862 4104 4176 4443 4486 4592 5143 3761 4036 318

600 x 2250 1,056 2909 4401 4753 4855 5249 5308 5465 6271 4253 4655 441
x 2500 1,184 3031 4702 5100 5215 5656 5719 5898 6801 4537 4990 466

800 x 2250 1,468 3087 5160 5652 5796 6343 6423 6640 7763 4952 5516 589
x 2500 1,646 3226 5550 6101 6262 6877 6966 7212 8467 5321 5948 627

1000 x 2250 1,881 3260 5915 6546 6729 7432 7534 7814 9247 5652 6368 738
x 2500 2,109 3417 6394 7102 7305 8094 8208 8522 10133 6101 6902 776

1200 x 2250 2,293 3434 6673 7441 7661 8518 8645 8984 10735 6351 7225 873
x 2500 2,571 3608 7237 8098 8348 9311 9451 9832 11795 6877 7861 937

1400 x 2250 2,705 3612 7432 8340 8603 9612 9760 10163 12228 7055 8085 1026
x 2500 3,033 3803 8085 9103 9400 10527 10697 11146 13461 7661 8819 1081

1600 x 2250 3,118 3786 8187 9234 9535 10701 10871 11333 13712 7750 8942 1174
x 2500 3,496 3990 8925 10095 10438 11740 11935 12452 15119 8437 9768 1238

1800 x 2250 3,530 4113 9099 10277 10625 11939 12134 12660 15352 8603 9951 1323
x 2500 3,958 4325 9913 11240 11626 13101 13321 13907 16930 9357 10871 1395

2000 x 2250 3,943 4295 9862 11180 11566 13037 13254 13839 16849 9311 10816 1471
x 2500 4,421 4520 10761 12240 12673 14322 14564 15221 18596 10142 11829 1552

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).  
Dostawa możliwa tylko jako 1-częściowa konstrukcja.

2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie, specjalne eloksalowanie w tej samej cenie.  
Okucia dla dowolnego koloru RAL i specjalnego eloksalowania, standardowo dostarczane są w kolorze naturalnego aluminium.

Wskazówka dla przeszkleń Micrograin:
Elementy boczne z przeszkleniem Micrograin są dostępne od wysokości RAM 2388 mm tylko ze szczebliną.

Dopłata
Element boczny dwukolorowy (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej
lita blacha (wysokość 150 mm) zł za sztukę 678

Profil wyrównujący zł za sztukę 479
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł za sztukę 814
Element boczny do konstrukcji łączonej zł za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818
Skrzynki pocztowe patrz od strony 826

Aluminiowe elementy boczne, nieruchome
do drzwi aluminiowych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Dowolny kolor z palety RAL
RC 2
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Naświetle górne
Każde naświetle górne jest wykonane indywidualnie na wymiar

RAMB

KMP 100 mm

TM
 O

L
TM

 T
U

ER

TM OL
OLH ≥ 260 mm

• wykonanie na wymiar
• konstrukcja ryglowa

min. wysokość naświetla TM: ≥260 mm (standard 70), ≥300 mm (standard 110)
• konstrukcja łączona

min. wysokość RAM naświetla: ≥ 300 mm (standard 70); ≥ 380 mm (standard 110)
• strona wewnętrzna naświetla standardowo w kolorze białym na bazie RAL 9016 M (matowy)

Wskazówka:
Dla drzwi z naświetlem górnym powyżej wys. RAM 2399 mm mogą być konieczne profile statyczne 
– patrz strona 798 i 799.

Wskazówka:
• Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Naświetle górne nieruchome  
dla konstrukcji ryglowej

RAMB Zewn. wymiar ramy szerokość
KMP Rygiel
TM Wymiar elementu
TUER Drzwi
OL Naświetle górne
OLH Naświetle górne wysokość

3-szybowe przeszklenia izolacyjne

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba 
zewnętrzna 

(pokryta)
Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)
Cena szyby 

zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

VSG 8 mm Float VSG 8 mm 1412
Szkła ornamentowe 4 mm

VSG 8 mm białe: Chinchilla VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Silk VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Mastercarré VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Ornament 504 VSG 8 mm 1747
VSG 8 mm białe: Ornament 553 VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Satinato VSG 8 mm 1844
VSG 8 mm białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 2217
VSG 8 mm białe: Pave VSG 8 mm 2421

Szkła ornamentowe 5 mm
VSG 8 mm białe: Reflo VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm białe: Micrograin * VSG 8 mm 3184

Szkła ornamentowe 4 mm jako ESG
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) VSG 8 mm 2273
VSG 8 mm szare: Parsol (ESG) matowane VSG 8 mm 1844

 * maks. wymiar szyby 2200 mm

Panele aluminiowe 56 mm (w klasie RC 2) zł
RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1 za m² RAM 1272
dowolny kolor z palety RAL za m² RAM 1654

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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2-szybowe przeszklenia izolacyjne

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. grubość całkowita 56 mm)

Szyba zewnętrzna (pokryta)
Szyba 

wewnętrzna 
(pokryta)

Cena szyby 
zł za m²

Szyby przezroczyste 4 mm

Inne szyby na zapytanie!

Float VSG 8 mm 670
Szkła ornamentowe 4 mm
białe: Chinchilla VSG 8 mm 861
białe: Mastercarré VSG 8 mm 933
białe: Ornament 504 VSG 8 mm 780
białe: Ornament 553 VSG 8 mm 933
białe: Satinato VSG 8 mm 1026
białe: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm 1026
Szkła ornamentowe 5 mm
białe: Reflo VSG 8 mm 1255
VSG
przezr.: VSG 6 mm VSG 8 mm 861
przezr.: VSG 8 mm VSG 8 mm 1026

Maks. wymiar szyby 2200 mm

Wskazówka:
• Szyba dostarczana jest w drewnianej ramie.
• Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6 / EV1 
lub dowolny kolor z palety RAL

3-szybowe 

przeszklenie  

w standardzie!
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Elementy boczne w konstrukcji ryglowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1000 x 400 0,278 2) 1836 2544 2709 2760 2947 2972 3048 3430 2472 2663 293
x 600 0,457 2) 1963 2671 2836 2887 3074 3099 3176 3557 2599 2790 293
x 800 0,635 2086 2981 3197 3256 3494 3528 3625 4108 2896 3137 293
x 1000 0,814 2298 3447 3718 3799 4100 4147 4269 4888 3332 3642 318
x 1250 1,037 2459 3922 4269 4371 4757 4816 4969 5758 3778 4172 416

1250 x 400 0,356 2) 1972 2680 2845 2896 3082 3108 3184 3566 2607 2798 293
x 600 0,585 2103 2930 3125 3180 3400 3430 3519 3964 2845 3070 293
x 800 0,813 2234 3383 3655 3735 4036 4083 4202 4825 3269 3578 318
x 1000 1,042 2459 3930 4278 4380 4770 4825 4982 5775 3782 4180 416
x 1250 1,327 2629 4503 4948 5075 5571 5643 5842 6856 4316 4825 479

1400 x 400 0,466 2) 2052 2760 2925 2976 3163 3188 3265 3646 2688 2879 293
x 600 0,764 2188 3120 3345 3409 3655 3693 3790 4295 3027 3282 293
x 800 0,920 2328 3625 3935 4024 4367 4418 4554 5257 3498 3850 339
x 1000 1,178 2557 4219 4613 4732 5168 5236 5410 6309 4053 4507 466
x 1250 1,501 2777 4897 5402 5546 6105 6190 6411 7555 4685 5262 589

1600 x 400 0,500 2158 2866 3031 3082 3269 3294 3371 3752 2794 2985 293
x 600 0,764 2302 3379 3638 3710 3998 4036 4151 4736 3273 3566 318
x 800 1,062 2446 3947 4303 4405 4804 4859 5020 5830 3799 4202 416
x 1000 1,361 2684 4604 5062 5194 5703 5775 5978 7017 4414 4935 479
x 1250 1,734 2870 5317 5898 6067 6716 6809 7068 8391 5075 5736 627

1850 x 400 0,544 2294 3061 3243 3294 3498 3528 3608 4024 2985 3193 293
x 600 0,892 2442 3701 3998 4087 4418 4469 4600 5283 3578 3918 339
x 800 1,240 2595 4346 4761 4884 5346 5414 5597 6542 4172 4647 466
x 1000 1,589 2845 5088 5622 5775 6368 6457 6690 7903 4867 5474 627
x 1250 2,024 3044 5902 6580 6779 7534 7644 7945 9489 5618 6389 776

2000 x 400 0,590 2370 3205 3400 3460 3680 3710 3799 4248 3120 3345 293
x 600 0,969 2531 3901 4223 4316 4681 4732 4876 5613 3765 4134 390
x 800 1,347 2684 4587 5037 5168 5673 5745 5944 6974 4397 4910 479
x 1000 1,726 2947 5385 5961 6131 6771 6868 7123 8441 5143 5800 627
x 1250 2,199 3142 6245 6983 7195 8017 8136 8463 10142 5940 6775 827

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Dopłata
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł zł za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie ceny szyb patrz strona 804
Inne rodzaje przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6 / EV1

RC 2
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Elementy boczne w konstrukcji ryglowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6/EV1
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2200 x 400 0,653 2480 3400 3621 3684 3926 3964 4062 4558 3311 3561 293
x 600 1,071 2637 4151 4507 4613 5011 5071 5232 6046 3998 4409 441
x 800 1,490 2803 4905 5406 5550 6105 6186 6411 7547 4698 5266 589
x 1000 1,908 3074 5766 6406 6593 7305 7411 7691 9149 5499 6228 784
x 1250 2,431 3282 6712 7530 7763 8670 8806 9166 11023 6372 7301 827

2450 x 400 0,731 2612 3642 3888 3960 4231 4274 4380 4939 3540 3820 318
x 600 1,199 2786 4477 4880 4999 5444 5512 5690 6606 4312 4770 466
x 800 1,668 2951 5304 5864 6025 6648 6741 6987 8259 5071 5707 627
x 1000 2,136 3235 6249 6966 7174 7971 8090 8408 10036 5953 6767 776
x 1250 2,721 3455 7297 8208 8475 9489 9641 10044 12122 6915 7954 933

2600 x 400 0,778 2692 3790 4049 4125 4418 4460 4575 5168 3680 3977 318
x 600 1,276 2866 4668 5096 5219 5694 5766 5957 6928 4490 4978 466
x 800 1,774 3040 5546 6139 6313 6974 7072 7335 8692 5296 5974 627
x 1000 2,273 3332 6542 7301 7526 8374 8497 8836 10570 6224 7089 827
x 1250 2,896 3557 7644 8615 8899 9976 10137 10566 12779 7242 8344 933

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).

Dopłata
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł zł za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie ceny szyb patrz strona 804
Inne rodzaje przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

RAL 9016 M (matowy) / kolor preferowany / E6 / EV1

RC 2
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Elementy boczne w konstrukcji ryglowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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1000 x 400 0,278 3) 1963 2671 2836 2887 3074 3099 3176 3557 2599 2790 293
x 600 0,457 3) 2099 2807 2972 3023 3210 3235 3311 3693 2735 2925 293
x 800 0,635 2230 3125 3341 3400 3638 3672 3769 4253 3040 3282 293
x 1000 0,814 2459 3608 3879 3960 4261 4308 4431 5050 3494 3803 318
x 1250 1,037 2633 4096 4443 4545 4931 4990 5143 5931 3951 4346 416

1250 x 400 0,356 3) 2111 2819 2985 3036 3222 3248 3324 3706 2747 2938 293
x 600 0,585 2251 3078 3273 3328 3549 3578 3667 4113 2993 3218 293
x 800 0,813 2391 3540 3812 3892 4193 4240 4359 4982 3426 3735 318
x 1000 1,042 2633 4104 4452 4554 4944 4999 5156 5948 3956 4354 416
x 1250 1,327 2811 4685 5130 5257 5753 5825 6025 7038 4498 5007 479

1400 x 400 0,466 3) 2196 2904 3070 3120 3307 3332 3409 3790 2832 3023 293
x 600 0,764 2340 3273 3498 3561 3807 3845 3943 4448 3180 3434 293
x 800 0,920 2489 3786 4096 4185 4528 4579 4715 5418 3659 4011 339
x 1000 1,178 2735 4397 4791 4910 5346 5414 5588 6487 4231 4685 466
x 1250 1,501 2972 5092 5597 5741 6300 6385 6606 7750 4880 5457 589

1600 x 400 0,500 2311 3019 3184 3235 3422 3447 3523 3905 2947 3137 293
x 600 0,764 2463 3540 3799 3871 4159 4197 4312 4897 3434 3727 318
x 800 1,062 2616 4117 4473 4575 4973 5028 5190 5999 3968 4371 416
x 1000 1,361 2870 4791 5249 5380 5889 5961 6165 7203 4600 5122 479
x 1250 1,734 3070 5516 6097 6266 6915 7008 7267 8590 5274 5936 627

1850 x 400 0,544 2455 3222 3405 3455 3659 3689 3769 4185 3146 3354 293
x 600 0,892 2612 3871 4168 4257 4587 4638 4770 5452 3748 4087 339
x 800 1,240 2777 4528 4944 5067 5529 5597 5779 6724 4354 4829 466
x 1000 1,589 3044 5287 5821 5974 6567 6656 6890 8102 5067 5673 627
x 1250 2,024 3256 6114 6792 6991 7746 7856 8157 9701 5830 6601 776

2000 x 400 0,590 2535 3371 3566 3625 3845 3875 3964 4414 3286 3511 293
x 600 0,969 2709 4079 4401 4494 4859 4910 5054 5792 3943 4312 390
x 800 1,347 2870 4774 5223 5355 5859 5931 6131 7161 4583 5096 479
x 1000 1,726 3154 5592 6169 6339 6979 7076 7331 8649 5351 6008 627
x 1250 2,199 3362 6466 7203 7415 8238 8357 8683 10362 6160 6996 827

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.
3) Min. wielkość do kalkulacji 0,5 m2 na szybę lub panel.

Dopłata
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł zł za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie ceny szyb patrz strona 804
Inne rodzaje przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

Dowolny kolor z palety RAL

RC 2
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Elementy boczne w konstrukcji ryglowej 1)

Wymiar
zamówieniowy
RAM do (mm)
szer. × wys.
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2200 x 400 0,653 2654 3574 3795 3858 4100 4138 4236 4732 3485 3735 293
x 600 1,071 2824 4337 4693 4799 5198 5257 5418 6233 4185 4596 441
x 800 1,490 2998 5100 5601 5745 6300 6381 6606 7742 4893 5461 589
x 1000 1,908 3290 5982 6623 6809 7521 7627 7907 9366 5715 6444 784
x 1250 2,431 3511 6941 7759 7992 8899 9035 9395 11252 6601 7530 827

2450 x 400 0,731 2794 3824 4070 4142 4414 4456 4562 5122 3723 4002 318
x 600 1,199 2981 4672 5075 5194 5639 5707 5885 6801 4507 4965 466
x 800 1,668 3159 5512 6071 6233 6856 6949 7195 8467 5279 5915 627
x 1000 2,136 3460 6474 7191 7398 8196 8314 8632 10260 6177 6991 776
x 1250 2,721 3697 7538 8450 8717 9730 9883 10286 12363 7157 8196 933

2600 x 400 0,778 2879 3977 4236 4312 4604 4647 4761 5355 3867 4163 318
x 600 1,276 3065 4867 5296 5418 5893 5965 6156 7127 4689 5177 466
x 800 1,774 3252 5758 6351 6525 7186 7284 7547 8904 5508 6186 627
x 1000 2,273 3566 6775 7534 7759 8607 8730 9069 10803 6457 7322 827
x 1250 2,896 3807 7895 8865 9149 10226 10388 10816 13029 7492 8594 933

1) Prosimy przestrzegać maks. wymiarów transportowych na placu budowy (wymiar samochodu oraz ciężar i wielkość elementu).
2) Kolory refleksyjne i perłowe na zapytanie.

Dopłata
Naświetle górne 2-kolorowe (na zewnątrz i wewnątrz różne powierzchnie) = cena jak za dowolny kol. z palety RAL
Szczeblina dzieląca szkło – szerokość 100/150 mm/150 mm zł zł za sztukę 814
Naświetle górne dla konstrukcji łączonej za łączenie 428
Warianty ram dopłata patrz strona 820
2-szybowe przeszklenie ceny szyb patrz strona 804
Inne rodzaje przeszklenia na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 818

Aluminiowe naświetla górne, nieruchome
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort  
wzory 100, 101, 102 i 103 oraz ścian

Dowolny kolor z palety RAL

RC 2
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Panele Dopłata
Panel aluminiowy 56 mm RAL 9016 M (matowy) / kolory preferowane / E6/EV1 zł za m² RAM 1272
(również dla wykonania w klasie RC 2) dowolny kolor z palety RAL zł za m² RAM 1654

Wskazówka: Minimalna wielkość do kalkulacji to 0,5 m2 na panel

Wskazówki dla przeszkleń izolacyjnych

• Wszystkie dostępne na rynku szkła są możliwe do dostarczenia.
• Prosimy dla wybranego przeszklenia ustalić grupę cenową zgodnie z tabelami na stronie  811.
• Ceny elementów na następnych stronach są w ten sposób oznaczone.
• Szkła, które nie zostały uwzględnione w tabelach – na zapytanie.
• Zalecamy przeszklenie bezpieczne VSG lub ESG. W obszarze ruchu drogowego należy uwzględnić obowiązujące przepisy!
• Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe.
• Jeśli elementy mają być dostarczone bez przeszklenia, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

Wskazówka: Minimalna wielkość do kalkulacji to 0,5 m2 za szybę

Przykład kalkulacji

84
8

1100

21
00 15

0

Przykład kalkulacji Dopłata

Wzór 100, RAL 9016 M (matowy), bez szyby, 1100 x 2100 mm strona 793 standardowa 
cena drzwi zł 7297

1 dzieląca szkło szczeblina pozioma, szer. 150 mm strona 793 zł za 
szczeblinę 814

Panel (poniżej szczebliny poziomej) 56 mm, RAL 9016 M (matowy) strona 810 zł za panel 695
Kalkulacja (szer. × wys.): (1100 – 268 mm) × (848 – 193 mm) = 0,545 m² × 1275 zł / m²
Szyba (powyżej szczebliny poziomej) Ornament 504 zł za szybę 1539
Kalkulacja (szer. × wys.): (1100 – 268 mm) × (1252 – 193 mm) = 0,881 m² × 1747 zł / m²
Cena drzwi razem 10345

Panele i przeszklenia izolacyjne
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103 
elementów bocznych i naświetli górnych 
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3-szybowe przeszklenie izolacyjne do wzorów 100 do 103, współczynnik Ug ok. 0,5 W/(m²·K) Cena szyby za m2 RAM

Wszystkie dostępne na rynku szkła są możliwe do dostarczenia. Szkła, które nie zostały uwzględnione w tabelach – na zapytanie.  
Zalecamy przeszklenie bezpieczne VSG lub ESG. W obszarze ruchu drogowego należy uwzględnić obowiązujące przepisy!
Przeszklenie standardowe: przeszklenie standardowe dla wzorów 100 do 103 TopComfort to 3-szybowe przeszklenie izolacyjne:  
szyba wewnętrzna VSG 8 mm, szyba środkowa Mastercarré, szyba zewnętrzna VSG 8 mm.
Jeśli na zamówieniu nie zostanie podany żaden typ przeszklenia, zostanie dostarczone przeszklenie standardowe.  
Jeśli elementy mają być dostarczone bez przeszklenia, prosimy to wyraźnie zaznaczyć na zamówieniu.

3-szybowe przeszklenie izolacyjne 

Budowa szyby: szyba zewnętrzna + SZR + szyba środkowa + SZR + szyba wewnętrzna (maks. całkowita grubość 56 mm)

Poz. Cena szyby 
za m² RAM

Szyba 
zewnętrzna Szyba środkowa

Szyba 
wewnętrzna 

(pokryta)

Szyby przezroczyste 4 mm
1 1412 VSG 8 mm Float VSG 8 mm

Szyby ornamentowe 4 mm
2 1844 VSG 8 mm biała: Chinchilla VSG 8 mm
3 1844 VSG 8 mm biała: Silk VSG 8 mm
4 1844 VSG 8 mm biała: Mastercarré VSG 8 mm
5 1747 VSG 8 mm biała: Ornament 504 VSG 8 mm
6 1844 VSG 8 mm biała: Ornament 553 VSG 8 mm
7 1844 VSG 8 mm biała: Satinato VSG 8 mm
8 2217 VSG 8 mm biała: Float matowane (piaskowane) VSG 8 mm
9 2421 VSG 8 mm biała: Pave VSG 8 mm

Szyby ornamentowe 5 mm
10 2273 VSG 8 mm biała: Reflo VSG 8 mm
11 3184 VSG 8 mm biała: Micrograin (maks. wymiar szyby 2200 mm) VSG 8 mm

Szyby ornamentowe 4 mm jako ESG
12 2273 VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) VSG 8 mm
13 1844 VSG 8 mm szara: Parsol (ESG) matowane VSG 8 mm

Dodatkowo piaskowanie na całej powierzchni zł
Szyba na życzenie dodatkowo kompletnie piaskowana dopłata za m² 462

2-szybowe przeszklenie lub inny rodzaj przeszklenia na zapytanie

VSG = bezpieczne szkło zespolone
ESG = pojedyncze szkło bezpieczne

3-szybowe przeszklenia izolacyjne wykonanie w klasie przeciwwłamaniowej RC 2

Wszystkie rodzaje szyb wymienione powyżej są dostępne w wersji RC 2. W takim przypadku szyba wewnętrzna jest wykonana jako P4A 10 mm.
Odpowiednie dopłaty za wersje wykonania w klasie RC 2 podano w cenniku na stronach dotyczących drzwi zewnętrznych TopComfort,  
naświetli bocznych i górnych.

Przeszklenia izolacyjne
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103,  
elementów bocznych i naświetli górnych

3-szybowe przeszklenie

Przeszklenia izolacyjne RC 2
do aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103,  
elementów bocznych i naświetli górnych

3-szybowe przeszklenie

RC 2
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Wskazówka do drzwi zewnętrznych z mocowaniem uchwytu na profilu skrzydła

 ▶ W przypadku zamówienia innego uchwytu prosimy podać to w zamówieniu.

Uchwyty i klamki do drzwi TopComfort wzory 100 – 103

Ilu
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cj

a 
i r

ys
. o

tw
or

ów
(o

ds
tę

p 
m

ię
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y 
w
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+
21

0
+

28
5

+
21

0
+

33
0

+
21

0
+

33
0

+
60

0
+

10
00

+
60

0
+

10
00

Nr uchwytu 11-1 14-1 14-2 38-1 38-2

Materiał /
Powierzchnia

stal nierdzewna
matowana

stal nierdzewna
polerowana 

dekor na środku

stal nierdzewna
szczotkowana

stal nierdzewna
polerowana 

dekor na środku

stal nierdzewna
szczotkowana

Dopłata zł
za wymianę uchwytu,  
łącznie z uchwytem

bez dopłaty

Ilu
st

ra
cj

a 
i r

ys
. o

tw
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(o
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m
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+
21

0
+

29
0

+
35

0
+

+
30

0
+

+
10

90
+

12
60

Nr uchwytu 81-1 3) 92-2 94-2 20-2 7) 54 5)

Knopf

Materiał /
Powierzchnia

mosiądz
polerowany

powlekany tytanem

stal nierdzewna
szczotkowana

Ø 25 mm

stal nierdzewna
szczotkowana

Ø 25 mm
stal nierdzewna kolor biały / stal 

nierdzewna / Alu-EV1

Dopłata zł
za wymianę uchwytu,  
łącznie z uchwytem

bez dopłaty standard dla wzorów 
100 - 103

Ilu
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ra
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+
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0
+
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+
21

0
+

24
5

+
21

0
+

24
5

+
21

0
+

24
5

Nr klamki
61-1 6)

szyld długi 
komp. przeciwwłam.

61-4 4) 6)

szyld długi 
komp. przeciwwłam.

62-1 6)

szyld długi 
komp. przeciwwłam.

62-4 4) 6)

szyld długi 
komp. przeciwwłam.

Klamka 
Rondo D 116

Klamka  
Okto D 315

Klamka
D 335

Materiał /
Powierzchnia Alu-EV1 biały / stal 

nierdzewna Alu-EV1 biały / stal 
nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Dopłata zł
za wymianę uchwytu,  
łącznie z uchwytem

136 136 136 131 bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Uchwyty i klamki
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Uchwyty pionowe dla wzorów 100 – 103
Uchwyt do montażu pionowego na profil skrzydła

Ilustracja

do maks. wys. RAM  
2350 mm

od. wys. RAM > 2350 mm 
do maks. wys. RAM  

2600 mm

do maks. wys. RAM  
2325 mm

3. konsole konieczne  
od wys. RAM > 2350 mm

Nr uchwytu
710 810 740 65-2

z prostą konsolą,  
ø 33 mm

z prostą konsolą,  
ø 33 mm

z prostą konsolą,  
ø 40 mm

z ukośną konsolą 
ø 33 mm

Materiał / Powierzchnia stal nierdzewna
matowana, szczotkowana

stal nierdzewna
matowana, szczotkowana

stal nierdzewna
matowana, szczotkowana

stal nierdzewna
matowana, szczotkowana

Dopłata zł
za wymianę uchwytu,  
łącznie z uchwytem

1480 1726 1904 1480

Cena zł
jako uchwyt dodatkowy 1959 2188 2374 1959

Uchwyty dla wzorów 100 – 103
Uchwyt do mocowania na profilu skrzydła

Ilustracja 61

10
0

Nr uchwytu Uchwyt aluminiowy 100 mm
długość w zależności od szerokości drzwi

Materiał / Powierzchnia aluminium (naturalne) dowolny kolor z palety RAL
Dopłata zł 903 1060

1)  kolory uchwytów 21-1 -9 (-1 biały, -2 czarny, -4 niebieski stal., 
-5 szary, -7 czerwony, -8 zółty, -9 zielony)

2) kolor biały lub dowolny RAL (podać w zamówieniu))
3) rozeta mosiężna
4) kolor biały lub stal nierdzewna (podać w zamówieniu)

5) kolor biały lub stal nierdzewna lub Alu-EV1 (podać w zamówieniu))
6) uchwyty z długim szyldem 61-1, 61-4, 62-1 i 62-4 tylko w wersji 

jednokolorowej! Niemożliwy przy zamku przeciwpanicznym. 
7) Niemożliwe z zamkiem S5 Code lub S5 Scan!

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Uchwyty i klamki
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Zamki Minimalna  
wys. drzwi Dopłata za sztukę

Wskazówki: 
• Zdalne (z elektrozaczepem) otwieranie drzwi jest możliwe tylko z zamkiem standardowym H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji z wykonaniem w klasie RC jest niemożliwy!
H5
• 5-punktowy zamek z rozetą zabezpieczającą i ryglem obrotowym
• wykonanie pod wkładkę patentową, czoło zamka ze stali nierdzewnej, klasy C VDS
• do maks. wyskokości RAM 2350 mm

1850 mm zamek standardowy 
(wliczony w cenę drzwi)

S5 Automatik
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadka ryglowa  

z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem  
(brak możliwości odłączenia; otwieranie od wewnątrz przy pomocy klamki,  
od zewnątrz - kluczem), wykonane pod wkładkę patentową

• rozeta zabezpieczająca
• czoło zamka ze stali nierdzewnej
• klasy B VDS

Wskazówka: 
• Dla drzwi 2-skrzydłowych w klasie RC 2 na zapytanie! 

1950 mm bez dopłaty

Wskazówki dotyczące wykonania zamków
 – H… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem obrotowym
 – S… zamki przeciwwłamaniowe z ryglem zapadkowym

Zamki z elektrozaczepem domofonowym i przejściem kablowym KÜ 480 Minimalna  
wys. drzwi Dopłata za sztukę

Wskazówki: 
• Zdalne (z elektrozaczepem) otwieranie drzwi jest możliwe tylko z zamkiem standardowym H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji z wykonaniem w klasie RC jest niemożliwy!
S5 Comfort
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki 

ryglowania i z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasy B VDS
• z silniczkiem elektrycznym (elektrozaczep domofonowy)  

do odblokowania samoczynnie zaryglowanego zamka
• wykonane pod wkładkę patentową z rozetą zabezpieczającą, czołem zamka  

ze stali nierdzewnej, klasy C VDS
• przygotowany pod sterownik

Wskazówki: 
• Dla drzwi 2-skrzydłowych w klasie RC 2 na zapytanie! 

1950 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep 1056
Transformator GT 3174 195
Przejście kablowe KÜ 480 602
S5 Comfort (PZ) 1853

S5 Smart
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki 

ryglowania i z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasy B VDS
• z elektrozaczepem domofonowym do odblokowania samoczynnie  

zaryglowanego zamka 
• wykonane pod wkładkę patentową z rozetą zabezpieczającą, czołem zamka  

ze stali nierdzewnej, klasy C VDS
• z odbiornikiem (opcjonalnie z nadajnikiem)
• czujnik rygla w dodatkowej blaszce zaczepowej do obsługi informacji 

zwrotnej o statusie*
• przygotowany do stosowania z aplikacją Hörmann  **
 * wymagany nadajnik HS 5 BS lub aplikacja Hörmann
** wymagana bramka BiSecur Gateway

Wskazówki: 
• Dla drzwi 2-skrzydłowych w klasie RC 2 na zapytanie! 

1950 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Moduł S5 Comfort Smart 856
S5 Smart (PZ) 3091

S5 Scan
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki 

ryglowania i z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasy B VDS
• z elektrozaczepem domofonowym do odblokowania samoczynnie  

zaryglowanego zamka 
• wykonane pod wkładkę patentową z rozetą zabezpieczającą, czołem zamka  

ze stali nierdzewnej, klasy C VDS
• z wpuszczonym w skrzydło skanerem odcisków palców (możliwość 

programowania 150 odcisków palców, z wyjściem przekaźnika, 2 kanały)

Wskazówka: 
• Odległość między punktami mocowania uchwytu zewnętrznego wynosi min. 600 mm.
• Dla drzwi 2-skrzydłowych w klasie RC 2 na zapytanie! 

1950 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Skaner linii papil. Mini 2-kanałowy 2434
S5 Scan (PZ) 4669

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Zamki
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Zamki z elektrozaczepem domofonowym i przejściem kablowym KÜ 480 Minimalna  
wys. drzwi Dopłata za sztukę

Wskazówki: 
• Zdalne (z elektrozaczepem) otwieranie drzwi jest możliwe tylko z zamkiem standardowym H5!
• Zamek przeciwpaniczny w kombinacji z wykonaniem w klasie RC jest niemożliwy!
S5 Code
• zamek zapadkowo-zasuwkowy z 5 punktami ryglowania, 4 jako zapadki 

ryglowania i z samoczynnym mechanicznym ryglowaniem, klasy B VDS
• z elektrozaczepem domofonowym do odblokowania samoczynnie  

zaryglowanego zamka 
• wykonane pod wkładkę patentową z rozetą zabezpieczającą, czołem zamka  

ze stali nierdzewnej, klasy C VDS
• z wpuszczonym w skrzydło sterownikiem kodowanym 

Wskazówki: 
• Dla drzwi 2-skrzydłowych w klasie RC 2 na zapytanie! 

1950 mm S5 Automatik dla wkładki patentowej, 
lub zamek H5 zawarte w cenie drzwi
Elektrozaczep 1056
Transformator STEP-PS/ 
1AC/24DC/1.75

399

Przejście kablowe KÜ 480 trenn 780
Sterownik kodowany 3019
S5 Code (PZ) 5254

Rozszerzenie do wersji Smart
• zestaw rozszerzający o wersję Smart do S5 Scan, S5 Code i S5 TouchCode 

856

• nadajnik 5-kanałowy HS 5 BS z odczytem statusu drzwi patrz rodział "Napędy" strona 452

Wskazówki:
• Drzwi otwierane na zewnątrz i zamki automatyczne wymagają min. szerokość RAM ≥ 1050 mm
• Elektrozaczep możliwy jest tylko ze standardowym zamkiem H5!

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Zamki
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Zamki rolkowo-zapadkowe Minimalna  
wys. drzwi Dopłata

Wskazówki: 
• Możliwość użycia zamków automatycznych także dla drzwi otwieranych na zewnątrz.  

Uwaga na dopłaty dla funkcji otwierania na zewnątrz (patrz strona 823).
• Drzwi otwierane na zewnątrz minimalna szerokość RAM ≥ 1050 mm.
Zamek  
rolkowo-zapadkowy

1-punktowe ryglowanie

Wskazówka:
• Niemożliwe w połączeniu z kompletem klamek ze względu na brak 

orzecha klamki (1315)!
• Brak możliwości zastosowania do drzwi w klasie WK2 (RC 2)!
• Absolutnie konieczne jest zastosowanie samozamykacza górnego!

PZ bez dopłaty

Zamek  
rolkowo-zapadkowy

3-punktowe ryglowanie

Wskazówka:
• Brak możliwości zastosowania do drzwi w klasie WK2 (RC 2)!
• Absolutnie konieczne jest zastosowanie samozamykacza górnego!

PZ bez dopłaty

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Zamki
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Zamki przeciwpaniczne Minimalna  
wys. drzwi Dopłata

Wskazówki: 
• Możliwość użycia zamków automatycznych także dla drzwi otwieranych na zewnątrz.  

Uwaga na dopłaty dla funkcji otwierania na zewnątrz (patrz strona 823).
• Drzwi otwierane na zewnątrz minimalna szerokość RAM ≥ 1050 mm.
Zamek 
przeciwpaniczny

• ryglowanie 1-punktowe w drzwiach 2-skrzydłowych (skrzydło przechodnie)
• zamek 1826
• z funkcją przeciwpaniczną E (klamka/gałka)

Wskazówki:
• brak możliwości zastosowania w drzwiach w klasie RC2!
• w drzwiach ewakuacyjnych bez progu możliwe tylko z opadającą uszczelką 

progową (ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej!)

PZ bez dopłaty

Zamek 
przeciwpaniczny dla 
drzwi 2-skrzydłowych

• ryglowanie 1-punktowe 
• pełna funkcja przeciwpaniczna (skrzydło przechodnie i stałe)  

od szerokości RAM 2200 mm
• zamek 1826 (skrzydło przechodnie) + zamek 1899 (skrzydło stałe)
• z funkcją przeciwpaniczną E (klamka/gałka)
• dodatkowo wymagana klamka przeciwpaniczna do skrzydła stałego  

(np. D 116) lub dźwignia przeciwpaniczna do skrzydła przechodniego 
i stałego (np. B 7100 na skrzydło)

Wskazówki:
• brak możliwości zastosowania w drzwiach w klasie RC 2!
• brak możliwości zastosowania w połączeniu z elektrozaczepem
• w drzwiach ewakuacyjnych bez progu możliwe tylko z opadającą uszczelką 

progową (ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej!)

PZ zł za sztukę 1442

Zamek 
przeciwpaniczny

• 3-punktowy zamek samoczynnie ryglujący się z funkcją przeciwpaniczną
• zamek Secury Automatic 1916
• z funkcją przeciwpaniczną E (klamka/gałka)

2060 mm PZ zł za sztukę 1967

wykonanie z zabezpieczoną blokadą zapadki 1966 2060 mm PZ zł za sztukę 3494
wykonanie z elektrozaczepem domofonowym  
(w komplecie przejście kablowe KÜ 480)

2060 mm PZ zł za sztukę 3625

wykonanie z zabezpieczoną blokadą zapadki 1966 i elektrozaczepem 
domofonowym (w komplecie przejście kablowe KÜ 480) 2060 mm PZ zł za sztukę 5151

Wskazówki:
• brak możliwości zastosowania w drzwiach w klasie RC 2!
• niemożliwe w połączeniu z elektrozaczepem i czujnikiem zaryglowania drzwi!
• w drzwiach ewakuacyjnych bez progu możliwe tylko z opadającą uszczelką 

progową (ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej!)
Zamek 
przeciwpaniczny dla 
drzwi 2-skrzydłowych

• 3-punktowy zamek samoczynnie ryglujący się z pełną funkcją 
przeciwpaniczną dla drzwi 2-skrzdłowych (skrzydło przechodnie i stałe)

• zamek Secury Automatic 1919
• z funkcją przeciwpaniczną E (klamka/gałka)
• dodatkowo wymagana klamka przeciwpaniczna do skrzydła stałego  

(np. D 116) lub dźwignia przeciwpaniczna do skrzydła przechodniego 
i stałego (np. B 7100 na skrzydło)

2060 mm PZ zł za sztukę 3409

wykonanie z zabezpieczoną blokadą zapadki 1967 2060 mm PZ zł za sztukę 4935
wykonanie z elektrozaczepem domofonowym  
(w komplecie przejście kablowe KÜ 480)

2060 mm PZ zł za sztukę 5067

wykonanie z zabezpieczoną blokadą zapadki 1966 i elektrozaczepem 
domofonowym (w komplecie przejście kablowe KÜ 480) 2060 mm PZ zł za sztukę 6593

Wskazówki:
• od szerokości RAM 2200 mm
• brak możliwości zastosowania w drzwiach w klasie RC 2!
• niemożliwe w połączeniu z elektrozaczepem i czujnikiem zaryglowania drzwi!
• w drzwiach ewakuacyjnych bez progu możliwe tylko z opadającą uszczelką 

progową (ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej!)
Elektrozaczep 
domofonowy

Otwieranie elektromotoryczne do zamków samoryglujących 1916 i 1919
(wymagane 1× przejście kablowe KÜ 480) zł za sztukę 1056

Przejście kablowe 
KÜ 480

Przejście kablowe zł za sztukę 602

Ryglowanie skrzydła nawierzchniowe, w drzwiach 2-skrzydłowych w skrzydle stałym zł za sztukę 1369

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103

Zamki
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Klamki/uchwyty (wewnętrzne) Dopłata

Klamka wewnętrzna „Rondo” 
z owalną rozetą

w kolorze RAL 9016 M (matowy) zł za sztukę standard
w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 229
ze stali nierdzewnej zł za sztukę 229

E6 / EV1 zł za sztukę bez dopłaty

Klamka wewnętrzna „Caro” z owalną rozetą 
(niemożliwa dla drzwi ewakuacyjnych) ze stali nierdzewnej zł za sztukę 229

Klamka wewnętrzna „Okto” z owalną rozetą 
(niemożliwa dla drzwi ewakuacyjnych) ze stali nierdzewnej zł za sztukę 229

Klamka wewnętrzna "D 116" z owalną rozetą 
dla drzwi ewakuacyjnych 
 (PN-EN 179) 

ze stali nierdzewnej zł za sztukę 229

Klamka wewnętrzna "D 335" z owalną rozetą 
dla drzwi ewakuacyjnych  
(PN-EN 179) ze stali nierdzewnej zł za sztukę 254

Uchwyt wewnętrzny na profilu skrzydła z oferty uchwytów Hörmann 
(standardowa klamka wewnętrzna nie wchodzi w zakres dostawy) zł za sztukę 530

Elektrozaczepy Dopłaty Dopłata
Elektrozaczep Hoe 5022 z funkcją dzień/noc, luzem zł za sztukę 301
Elektrozaczep Hoe 5022 z funkcją dzień/noc, wbudowany zł za sztukę 411
Elektrozaczep Hoe 5023 z funkcją dzień/noc i czujnikiem zamknięcia drzwi, luzem zł za sztukę 437
Elektrozaczep Hoe 5023 z funkcją dzień/noc i czujnikiem zamknięcia drzwi, wbudowany zł za sztukę 534
Elektrozaczep 128 z funkcją dzień/noc i zatrzymanie w położeniu otwartym wbudowany zł za sztukę 555

Elektrozaczep ze stykiem po stronie zawiasów drzwiowych (5020 + 5013592) dla drzwi 
2-skrzydłowych 801

Przygotowanie do zamka blokowego (Dormaß 40 mm), łącznie z przejściem kablowym KÜ 
(Uwaga: bez zamka blokowego, dostawa zamka we własnym zakresie) zł za sztukę 1145

Wkładki patentowe i klucze Dopłaty Dopłata

Dodatkowe klucze, przy zamówieniu z drzwiami
zł za 5 sztuk 229

zł za 15 sztuk 377
Wkładka patentowa z pokrętłem, niemożliwa dla klasy WK 2 (RC 2) zł za sztukę 191
Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa, jednakowy wzór klucza, 5 kluczy, również różne wymiary zł za sztukę 237
Wkładka patentowa przeciwwłamaniowa z kartą zabezpieczającą, 5 kluczy zł za sztukę 399
Dodatkowy klucz do wkładki z kartą zabezpieczającą zł za sztukę 161
Rozeta zabezpieczająca w dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna (na zamówieniu podać wybraną wersję) zł za sztukę 424

Zawiasy Dopłaty Dopłata

Zawias 2-częściowy
(punkt obrotu 20 mm lub 36 mm)

RAL 9016 M (matowy) Standard dla drzwi  
w kolorze RAL 9016 M (matowy)

E6 / EV1
Standard dla drzwi  

w kolorze preferowanym / 
dowolnym kolorze z palety RAL

Dowolny kolor RAL zł za sztukę 280
Design stal nierdzewna zł za sztukę 280

Dodatkowy zawias 2-częściowy, też jako górny zawias
(punkt obrotu 20 mm lub 36 mm)

RAL 9016 M (matowy)/ E6 / EV1 zł za sztukę 191
Dowolny kolor RAL / Design stal nierdzewna zł za sztukę 471

Zawias 3-częściowy
(punkt obrotu 20 mm lub 36 mm)

RAL 9016 M (matowy) zł za sztukę 394
E6 / EV1 zł za sztukę 394
Dowolny kolor RAL zł za sztukę 517
Design stal nierdzewna zł za sztukę 517

Dodatkowy zawias 3-częściowy
(punkt obrotu 20 mm lub 36 mm)

RAL 9016 M (matowy) / E6 / EV1 zł za sztukę 394
Dowolny kolor RAL / Design stal nierdzewna zł za sztukę 912

Zawias niewidoczny (HVB) z zabezpieczeniem przed wyważeniem z ogranicznikiem otwarcia  
(tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz), kąt otwarcia < 105°.  Na skrzydło wymagane są 2 sztuki! zł za sztukę 852

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Samozamykacze i wspomaganie otwierania Dopłata

Samozamykacz HDC 35 z mechaniczną blokadą otwarcia
do drzwi 1-skrzydłowych

luzem
RAL 9016 zł za sztukę 674
E6 / EV1 zł za sztukę 674
w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 878

wbudowany
RAL 9016 zł za sztukę 886
E6 / EV1 zł za sztukę 886
w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 1475

Samozamykacz TS 5000 do drzwi 1-skrzydłowych

luzem
RAL 9016 zł za sztukę 971
E6 / EV1 zł za sztukę 971
w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 1132

wbudowany
RAL 9016 zł za sztukę 1183
E6 / EV1 zł za sztukę 1183
w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 1344

Samozamykacz TS 5000 L do drzwi 1-skrzydłowych (luzem)  
z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania.
Montaż po stronie przeciwnej do zawiasów

RAL 9016 zł za sztukę 1094

w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 1255

Samozamykacz TS 5000 ISM do drzwi 2-skrzydłowych  
ze zintegrowanym regulatorem kolejnosci zamykania (luzem).  
Montaż po stronie przeciwnej do zawiasów

RAL 9016 zł za sztukę 2993

w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 3498

Mechaniczna blokada otwarcia do TS 5000 / TS 5000 L zł za sztukę 246
Samozamykacz TS 5000 ISM do drzwi 2-skrzydłowych (luzem) 
z mechanicznym regulatorem kolejności zamykania,  
montaż po stronie przeciwnej do zawiasów

RAL 9016 zł za sztukę 2048

w dowolnym kolorze RAL * zł za sztukę 2544

Mechaniczna blokada otwarcia do TS 5000 ISM zł za sztukę 314
Napęd EC-Turn do funkcji „Push and Go”, z mechanicznym regulatorem 
kolejnosci zamykania,montaż po stronie z zawiasami (luzem), konieczny profil 
rozszerzający (należy uwzględnić dopłatę za profil rozszerzający VP 50)
Tylko do drzwi otwieranych do wewnątrz!
Do drzwi o wymiarch RAM do 1250 x 2350 mm!

Wskazówka: 
Uwaga: Tryb pracy "Low-Energy" - z małą energią!  W przypadku często 
użytkowanych drzwi oraz drzwi montowanych w obiektach użyteczności 
publicznej zalecamy tryb pracy "Full-Energy" - z nieograniczoną energią!

RAL 9016 zł za sztukę 5024
w dowolnym kolorze RAL zł za sztukę 5719

 * Kolory CH 703 i CH 607 nie są możliwe!

Napęd HDO 200 do 1-skrzydłowych rozwiernych drzwi zewnętrznych TopComfort
Automatyczne napędy do skrzydeł rozwiernych (badania typu zgodnie z DIN 18650) bez instalacji elektrycznej, powierzchnia EV 1
Zakres dostawy:
• napędy i elementy sterujące luzem w paczce z akcesoriami
• Płytka/-i montażowa/-e
• Elektrozaczep i czujnik rygla zamontowane w drzwiach
• Okablowanie w drzwiach przygotowane do podłączenia przez odbiorcę

 ▶ Montaż napędów do skrzydeł rozwiernych w drzwiach bez górnego naświetla wymaga zastosowania jednego profilu rozszerzającego 50 mm  
dla wersji dociskającej skrzydło (po stronie bez zawiasów) oraz dwóch profili rozszerzających 50 mm dla wersji ciągnącej skrzydło  
(po stronie z zawiasami)

 ▶ W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy Maszynowej z odniesieniem do przepisów normy DIN EN 18650 / 
PN-EN 16005 wymagany jest szczegółowy opis warunków montażowych w otoczeniu drzwi.

 ▶ Drzwi wyposażone w napęd do skrzydeł rozwiernych wymagają zastosowania trzeciego zawiasu jako górnej pary zawiasów na każdym skrzydle. 
Trzeci zawias należy dodatkowo uwzględnić w kalkulacji!

Napęd HDO 200 do skrzydeł rozwiernych Dopłata
HDO 200, w kolorze EV 1, wersja dociskająca skrzydło z ramieniem, 
przedłużenie osi 26 mm w komplecie 1 płytka montażowa i czujnik 
bezpieczeństwa Flatscan srebrny (czarny)

strona przeciwna do zawiasów zł za sztukę 18625

HDO 200, w kolorze EV 1, wersja ciągnąca skrzydło z szyną 
prowadzącą z rolkami, przedłużenie osi 26 mm w komplecie 1 płytka 
montażowa i czujnik bezpieczeństwa Flatscan srebrny (czarny)

strona zawiasów zł za sztukę 18218

Wyposażenie dodatkowe do HDO 200 wymagane do drzwi 1-skrzydłowych Dopłata
1 elektrozaczep, 24 V AC / DC, z sygnalizacją zwrotną zł za sztukę 534
1 czujnik rygla zł za sztukę 390
1 sterownik na przycisk Hörmann HAT 2 zł za sztukę 233
Dowolny kolor z palety RAL dla HDO 200 Dopłata

Dowolny kolor z palety RAL
z ramieniem zł za napęd 1306
z szyną prowadzącą zł za napęd 1518

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Wyposażenie dodatkowe Dopłata
Blokada drzwi - trzpień zł za sztukę 428
Dodatkowy trzpień przeciwwyważeniowy ze stali nierdzewnej (maks. 3 szt. w zależności  
od wyposażenia drzwi). Niemożliwy dla zawiasów niewidocznych (HVB)! zł za sztukę 161

Czujnik otwarcia skrzydła (kontaktron), producent Link zł za sztukę 428

Układ kontroli zamknięcia (czujnik rygla), producent Link 
(dla drzwi 2-skrzydłowych łącznie z przejsciem kablowym KÜ 480)

zł dla drzwi 1-skrzydł. 390
zł za przejście kablowe 

KÜ 480 602

Wykonanie drzwi w wersji otwierane na zewnątrz za skrzydło 403
Pakiet Thermo (wypełnienie pianką poliuretanową) polepszenie współczynnika (UD) o 0,1 - 0,2 W/(m2·K) za ramę 521
Aluminiowa sztanga przeciwpaniczna do drzwi na drogach ewakuacyjnych (DIN EN 1125) z aluminium zł za sztukę 1509

ze stali nierdzewnej zł za sztukę 2167

Opadająca uszczelka progowa
Wskazówka! 
Właściwości skuteczności izolacji cieplnej (UD), wodoszczelności i szczelności powietrza są ograniczone.

 zł do drzwi 1-skrzydł. 856
zł do drzwi 2-skrzydł. 1234

Pokrywa ze stali nierdzewnej 0,8 mm;  ziarnistość 250er, do montażu  
w przypadku opadającej uszczelki progowej i elementu ościeżnicy wpuszczanego w posadzkę za skrzydło 199

Blacha cokołowa ze stali nierdzewnej z programu podstawowego
za drzwi 678

za elem. boczny 678
Zestaw do pielęgnacji stali nierdzewnej za zestaw 127

Warianty ram Dopłaty Dopłata

Zaokrąglona rama ozdobna (maskująca) „RONDO 70” na zewnątrz  
do drzwi i drzwi z elementem bocznym w konstrukcji słupowej 

Wskazówka:
Niemożliwa dla konstrukcji łączonej!

RAL 9016 M (matowy)

zł za drzwi 759
zł za elem. boczny 466

zł za naświetle górne 466

Dowolny kolor RAL 
lub kolor preferowany

zł za drzwi 962
zł za elem. boczny 661

zł za naświetle górne 661
Wykonanie z profilem 110 mm
Wskazówki:
• Niemożliwe dla wykonania z ramą ozdobną „RONDO 70”!

zł za drzwi
bez 

dopłatyzł za elem. boczny
zł za naświetle górne

Element blokujący Dopłata Dopłata
elektromechaniczny element blokujący (019030) jako dodatkowy nadajnik sygnału dla alarmów 
antywłamaniowych, wbudowany w nasadę zł za drzwi 2247

Próg Dopłata
VA/I profil dla różnicy wysokości, luzem (min. wysokość 20 mm) zł za sztukę 352
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OFF

25 x 20/25/30/35/40/45/50 x 1,5
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OFF

25

1 Cokół
2 Uszczelnienie (np. silikon)
3 Izolacja np. wełna mineralna)
4 Tworzywo sztuczne, białe
5 Uszczelnienie (np. sprasowana taśma uszczelniająca)
6 Ścisły podkład
7 Rura stalowa do wyboru

25 × 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 × 1,5 mm

OFF górna krawędź gotowej,  
ostatecznej posadzki

Próg VA/I optymalny  
do montażu drzwi w przypadku różnicy wysokości między 
posadzkę wewnętrzną a zewnętrzną.

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Element wpuszczany w posadzkę BP-K

Element wpuszczany w posadzkę Dopłata
Zabezpieczenie transportowe / element wpuszczany w posadzkę (opcjonalny) na szerokość 
elementu z uszczelką zakończeniową o profilu PAD na zewnątrz i wewnątrz (luzem) wys. 45 mm

Standard
zawarty w cenie drzwi

OFF OFF

52
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Wskazówka:
w przypadku konstrukcji słupowo-ryglowej 
z wysuniętym kształtownikiem wzmacniającym 
o przekroju zamknietym

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 50 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego montażowego profilu 
progowego BP-K 50 (dostawa luzem) (na rysunku podwójny profil)

wys. 50 mm zł za mb 102
zł za mb (zamontowany *) 157

OFF OFF

52
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Wskazówka dotycząca  
konstrukcji słupowo-ryglowej:
Pierwszy profil BP-K 50 posiada wsunięty 
kształtownik wzmacniający o przekroju 
zamkniętym.

 * maks. 2 szt. BP-K 50  
zamontowany fabrycznie

Element wpuszczany w posadzkę BP-K 25 Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę z zastosowaniem nawierzchniowego  
montażowego profilu progowego BP-K 25 (dostawa luzem)

wys. 25 mm za mb 85
za mb (zamontowany) 140

OFF OFF
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Element wpuszczany w posadzkę BP-A Dopłata
Element wpuszczany w posadzkę  
z aluminium, możliwość skrócenia  
na budowie

RAL 9016 M (matowy)

wys. 25 mm luzem zł za mb 216
zamontowany zł za mb 263

wys. 50 mm luzem zł za mb 233

OFF 23
25

 / 
50

 / 
10

0 
/ 1

50

zamontowany zł za mb 284
wys. 100 mm luzem zł za mb 394

zamontowany zł za mb 445
wys. 150 mm luzem zł za mb 615

zamontowany zł za mb 666

Kolory 
preferowane /
dowolny kolor RAL

wys. 25 mm luzem zł za mb 229
zamontowany zł za mb 288

wys. 50 mm luzem zł za mb 271
zamontowany zł za mb 343

wys. 100 mm luzem zł za mb 407
zamontowany zł za mb 466

wys. 150 mm luzem zł za mb 691
zamontowany zł za mb 746

Uszczelnienie obszaru progowego Dopłata
Folia uszczelniająca SG-TAN do wykonania izolacji  
przez odbiorcę na zewnątrz

szerokość pasów 250 mm zł za mb 174
szerokość pasów 350 mm zł za mb 225

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Profile kątowe Dopłata
Profil kątowy KE 90, 90°

aluminium
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 505

Niemożliwy w wykonaniu w klasie RC. kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL zł za mb 534

85
.5

70

80

3

15
8.

5

158.5

85.53

Profil kątowy KE 135, 135°
aluminium

RAL 9016 M (matowy) zł za mb 488

Niemożliwy w wykonaniu w klasie RC. kolor preferowany / 
dowolny kolor RAL zł za mb 521

80

70
43

 

43

70

135° 3

3

Dodatkowe profile Dopłata
Profil zakrywający ramę 
(przy montażu przed ościeżem)

RAL 9016 M (matowy) zł za mb 106
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 136

Kątownik aluminiowy 30 × 15 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 93
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 106

Kątownik aluminiowy 40 × 20 × 2 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 102
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 114

Kątownik aluminiowy 50 × 30 × 3 mm
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 127
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 153

Płaskownik 
aluminiowy 30 × 2 mm

RAL 9016 M (matowy) zł za mb 85
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 98

Płaskownik 
aluminiowy 40 × 2 mm

RAL 9016 M (matowy) zł za mb 93
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 106

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Profile rozszerzające Dopłata

25 mm RAL 9016 M (matowy)
luzem zł za mb 233
zamontowany zł za mb 293

50 mm RAL 9016 M (matowy)
luzem zł za mb 254
zamontowany zł za mb 314

100 mm RAL 9016 M (matowy)
luzem zł za mb 377
zamontowany zł za mb 445

150 mm RAL 9016 M (matowy)
luzem zł za mb 454
zamontowany zł za mb 526

25 mm w kolorze preferowanym lub  
w dowolnym kolorze z palety RAL

luzem zł za mb 250
zamontowany zł za mb 314

50 mm w kolorze preferowanym lub  
w dowolnym kolorze z palety RAL

luzem zł za mb 276
zamontowany zł za mb 343

100 mm w kolorze preferowanym lub  
w dowolnym kolorze z palety RAL

luzem zł za mb 394
zamontowany zł za mb 466

150 mm w kolorze preferowanym lub  
w dowolnym kolorze z palety RAL

luzem zł za mb 479
zamontowany zł za mb 555

Dodatkowe profile statyczne dla konstrukcji słupowo-ryglowej Dopłata

Profil statyczny E 100
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 407
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 445

Dodatkowe profile statyczne dla konstrukcji łączonej Dopłata

Profil statyczny E 143
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 441
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 475

Dopłata za wykonanie elementu w konstrukcji łączonej
(niemożliwe dla wersji z ramą ozdobną „RONDO 70”) Dopłata

dla elementu bocznego / naświetla górnego zł za łączenie 428

Szczebliny Dopłata

Szczebliny dzielące przeszklenie 100
drzwi zewnętrzne zł za sztukę 814
element boczny / naświetle górne zł za sztukę 814

Szczebliny dzielące przeszklenie 150
drzwi zewnętrzne zł za sztukę 814
element boczny / naświetle górne zł za sztukę 814

Punkt skrzyżowania dot. montażu szczeblin dzielących przeszklenie zł za skrzyżowanie 479

Drzwi otwierane na zewnątrz Dopłata
Wykonanie drzwi otwieranych na zewnątrz zł za skrzydło 403

Blachy przycięte Dopłata
Blachy przycięte z aluminium 1,5 mm
(minimalna powierzchnia do kalkulacji 0,5 m2)

RAL 9016 M (matowy) zł za m² 738
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za m² 827

Krawędzie do blach przyciętych z aluminium 1,5 mm
(najmniejszy promień gięcia wewnątrz wynosi 1 mm) zł za mb 85

Ochrona Dopłata
Ochrona skrzydła drzwiowego przed zanieczyszczeniami na placu budowy (kurz, tynki, farba), możliwość 
zastosowania dla skrzydeł drzwiowych o szerokości  850 – 1100 mm i wysokości 1800 – 2300 mm zł za drzwi 161

Zawory ciśnieniowe Dopłata
Zawory ciśnieniowe dla drzwi zewnętrznych z przeszkleniem > 1200 m nad poziomem morza zł za drzwi 526
Zawory ciśnieniowe dla elementu bocznego  
i naświetla górnego z przeszkleniem > 1200 m nad poziomem morza zł za elem. boczny/

naświetle górne 526

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Wykonanie ram Dopłata
Zamknięty  
profil rurowy Tapee 0 płytki kotwowe zł za zestaw drzwiowy 293

Zamknięty  
profil rurowy Tapee 
20

płytki kotwowe  
i aluminiowy profil rurowy  
(szer. x gł.):  50 x 20 mm

w kolorze drzwi zł za zestaw drzwiowy 1013

Zamknięty  
profil rurowy Tapee 
40

płytki kotwowe  
i aluminiowy profil rurowy  
(szer. x gł.): 50 × 40 mm

w kolorze drzwi zł za zestaw drzwiowy 1102

Zamknięty  
profil rurowy Tapee 
60

płytki kotwowe  
i aluminiowy profil rurowy  
(szer. x gł.): 50 × 60 mm

w kolorze drzwi zł za zestaw drzwiowy 1412

Zamknięty  
profil rurowy Tapee 
80

płytki kotwowe  
i aluminiowy profil rurowy  
(szer. x gł.): 50 × 80 mm

w kolorze drzwi zł za zestaw drzwiowy 1526

Zamknięty  
profil rurowy Tapee 
100

płytki kotwowe  
i aluminiowy profil rurowy  
(szer. x gł.): 50 × 100 mm

w kolorze drzwi zł za zestaw drzwiowy 1569

VPE 20 przygotowanie jednostronne, luzem
RAL 9016 M (matowy) zł za mb 119
w kolorze preferowanym / dowolnym RAL zł za mb 136

Dane techniczne Tapee
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Mocowanie płytek kotwowych
  20 × 50 × 2 mm
  40 × 50 × 2 mm
  60 × 50 × 3 mm
  80 × 50 × 3 mm
100 × 50 × 3 mm

1 Profil zamknięty
2 Rama 70 mm, otwieranie do wewnątrz
3 Elastyczne uszczelnienie
4 opcja z VPE
5 Wypełnienie pełne wełną mineralną
6 Izolacja (wewnątrz)
7 Ściana murowana

Inne wykonanie ram patrz od strony 724

Wyposażenie dodatkowe  
do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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System skrzynek listowych „RSA 2“ – wersja ocieplana z wyposażeniem przeciwko wandalizmowi

• Wstępnie zmontowany element do zamontowania przez odbiorcę w elemencie bocznym
• System zabezpieczony przed celowym zniszczeniem
• Grubość montażowa 36 mm z przegrodą termiczną
• Strona frontowa z aluminium, strona od spodu wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej
• Lakierowana proszkowo, standardowo z zewnątrz i wewnątrz w kolorze RAL 9016
• Opcjonalnie powierzchnia w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna
• W rozdzieleniu termicznym (obszar skrzynek instalacyjnych) docelowe miejsca przeprowadzenia okablowania dzwonka,  

przycisku oświetlenia i domofonu
• Przygotowana do zamontowania domofonu

• Dla drzwi TopComfort wersja RC2 (bez dopłaty)
• Dla drzwi ThermoSafe wersja RC3 (bez dopłaty)

Wskazówki:
• Drzwi w skrzynce na listy standardowo dostarczane są jako prawe.
• Usytuowanie urządzenia w elemencie bocznym jest zawsze wyśrodkowane.

Szerokość 
elementu 
bocznego 
(min.):

Konstrukcja słupowa 460 mm / konstrukcja łączona 480 mm (skrzynka instalacyjna i/lub szynka na listy szerokość 300 mm)
Konstrukcja słupowa 530 mm / konstrukcja łączona 550 mm (skrzynka instalacyjna i/lub szynka na listy szerokość 370 mm)
Szerokość płyty frontowej dostępna dla elementów montażowych: szer. elementu bocznego - 180 mm (konstrukcja łączona) 
lub - 160 mm (konstrukcja słupowa)

Powierzchnia • RAL 9016
 – płyta frontowa wewnątrz i na zewnątrz w kolorze RAL 9016
 – skrzynka instalacyjna w kolorze RAL 9016
 – skrzynka na listy w kolorze RAL 9016

• Dowolny kolor z palety RAL
 – płyta frontowa wewnątrz i na zewnątrz w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym  

(alternatywnie wewnątrz także w kolorze RAL 9016)
 – skrzynka instalacyjna i skrzynka na listy w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym  

(alternatywnie także w kolorze RAL 9016)
 – otwór wrzutowy na listy z klapką w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym (alternatywnie także w kolorze RAL 9016)

• Stal nierdzewna
 – płyta frontowa wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, skrzynka instalacyjna ze stali nierdzewnej, skrzynka na listy  

stal nierdzewna
 – alternatywnie płyta frontowa na zewnątrz ze stali nierdzewnej; płyta frontowa wewnątrz, skrzynka instalacyjna i skrzynka 

na listy w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym
 – otwór wrzutowy na listy z klapką ze stali nierdzewnej (system klap: wytłumione, z listwą odprowadzającą wodę, 

mechanizm sprężynowy zapewniający docisk klapy)

Komponenty systemu „RSA 2” i "Classic" nie mogą być ze sobą łączone lub między sobą wymieniane!

Inne wersje systemów skrzynek listowych możliwe na zapytanie.

System skrzynek listowych „RSA 2“
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Kompletne ceny skrzynek na listy „RSA 2” łącznie z płytą frontową, ustawiona w pionie i elementy
Inne wersje możliwe na zapytanie!

1 mieszkanie 
(skrzynka na listy ustawiona w pionie)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia z szyldem oświetlenia 

ze stali nierdzewnej
1 przycisk dzwonka z tabliczką na nazwisko 

ze stali nierdzewnej
1 skrzynka instalacyjna 370 × 165 × 145 mm
1 skrzynka na listy 370 × 440 × 145 mm

370
512

145 36
181

71 71

60
5

67
7

36
36

36

Szer. 
elementu 
bocznego

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewna

600 mm 11265 11562 15060
800 mm 12202 12664 16645

1000 mm 13538 13686 18112
Cena łącznie ze szczeblinami, dodatkowo należy 

uwzględnić cenę za element boczny

2 mieszkania 
(skrzynka na listy ustawiona w pionie)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia z szyldem oświetlenia 

ze stali nierdzewnej
2 przyciski dzwonka z tabliczką 

na nazwisko ze stali nierdzewnej
1 skrzynka instalacyjna 370 × 165 × 145 mm
2 skrzynki na listy 370 × 440 × 145 mm

370
512

145 36
181

71 71

10
45

11
17

36
36

36

Szer. 
elementu 
bocznego

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewna

600 mm 16472 17777 23192
800 mm 18011 19601 25782

1000 mm 19486 21330 28284
Cena łącznie ze szczeblinami, dodatkowo należy 

uwzględnić cenę za element boczny

Wymiary na rysunkach odnoszą się do całkowitej szerokości / wysokości płyty frontowej przy szerokości elementu bocznego 600 mm w konstrukcji
słupowej. Dla ustalenia wymiarów widocznej powierzchni płyty frontowej należy każdorazowo odjąć od wysokości i szerokości 32 mm.

Kompletne ceny skrzynek na listy „RSA 2” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Inne wersje możliwe na zapytanie!

1 mieszkanie (skrzynka na listy płaska)
1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia z szyldem oświetlenia 

ze stali nierdzewnej
1 przycisk dzwonka z tabliczką na nazwisko 

ze stali nierdzewnej
1 skrzynka instalacyjna 370 × 165 × 145 mm
1 skrzynka na listy 370 × 165 × 270 mm

370
512

270 36
306

71 71

33
0

40
2

36
36

36

Szer. 
elementu 
bocznego

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewna

600 mm 9230 9743 12626
800 mm 9764 10375 13529

1000 mm 10298 11007 14453
Cena łącznie ze szczeblinami, dodatkowo należy 

uwzględnić cenę za element boczny

2 mieszkania (skrzynka na listy płaska)
1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia z szyldem oświetlenia 

ze stali nierdzewnej
2 przyciski dzwonka z tabliczką 

na nazwisko ze stali nierdzewnej
1 skrzynka instalacyjna 370 × 165 × 145 mm
2 skrzynki na listy 370 × 165 × 270 mm

370
512

270 36
306

71 71

49
5

56
7

36
36

36

Szer. 
elementu 
bocznego

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewna

600 mm 13271 14068 18206
800 mm 14068 15017 19567

1000 mm 14814 15891 20813
Cena łącznie ze szczeblinami, dodatkowo należy 

uwzględnić cenę za element boczny

3 mieszkania (skrzynka na listy płaska)
1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia z szyldem oświetlenia 

ze stali nierdzewnej
3 przyciski dzwonka z tabliczką 

na nazwisko ze stali nierdzewnej
1 skrzynka instalacyjna 370 × 165 × 145 mm
3 skrzynki na listy 370 × 165 × 270 mm

370
512

71 71

66
0

73
2

36
36

36

270 36
306

Szer. 
elementu 
bocznego

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewna

600 mm 17307 18405 23798
800 mm 18380 19668 25608

1000 mm 19321 20779 27194
Cena łącznie ze szczeblinami, dodatkowo należy 

uwzględnić cenę za element boczny

Wymiary na rysunkach odnoszą się do całkowitej szerokości / wysokości płyty frontowej przy szerokości elementu bocznego 600 mm w konstrukcji 
słupowej. Dla ustalenia wymiarów widocznej powierzchni płyty frontowej należy każdorazowo odjąć od wysokości i szerokości 32 mm.

System skrzynek listowych „RSA 2“
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Skrzynki instalacyjne „RSA 2”

• wersja ocieplana ok. 1,7 W/(m2.K)
• zabezpieczenie przed przeciągiem
• zamykana na klucz, 2 klucze, prawe (wykonanie lewe na zapytanie)
• ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor standardowy RAL 9016 
• opcjonalnie powierzchnia w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna
• dostawa: zamontowane do płyty frontowej 

Ceny na zapytanie

Elementy „RSA 2“

Ilustracja Opis
Element dzwonka
ze stali nierdzewnej z tabliczką na nazwisko (możliwość grawerowania) 
z przyciskiem oświetlenia, z białym okrągłym oświetleniem
Wymiary: 75 × 19,5 mm

Wskazówka:
Grawerowanie nie jest uwzględnione w cenie i musi być wykonane przez odbiorcę.

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !
Cena pojedynczego elementu 

na zapytanie

Element podświetlany
ze stali nierdzewnej z symbolem „żarówka” (kolor czerwony) z przyciskiem oświetlenia 
ze stali nierdzewnej z czerwonym okrągłym oświetleniem
Wymiary: 75 × 19,5 mm

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !
Cena pojedynczego elementu 

na zapytanie

Oświetlenie LED
ze stali nierdzewnej, kolor biały LED, 0,25 Wat, do oświetlenia 2 przycisków dzwonka
Wymiary: 75 × 19,5 mm

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !
Cena pojedynczego elementu 

na zapytanie

Pole na głośnik standard z łukami
zintegrowane w płycie frontowej, łącznie z adapterem
przygotowane do zamontowania domofonu
Wymiary: 135 x 60 mm (poziomo) lub 60 x 135 mm (pionowo)

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !
Cena pojedynczego elementu 

na zapytanie

Namen

Otwór wrzutowy na listy z klapką (system klap)
ze stali do skrzynki na listy, tabliczka na nazwisko pod klapką w płycie frontowej, 
standardowo w kolorze RAL 9016, opcjonalnie w dowolnym kolorze RAL, 
kolorze preferowanym lub ze stali nierdzewnej
System klap: wytłumione, z listwą odprowadzającą wodę,  
mechanizm sprężynowy zapewniający docisk klapy.

Wymiary: 335 x 33 mm
Wskazówka:
Otwór wrzutowy na listy z klapką ze stali nierdzewnej  
nie jest możliwy dla stalowej płyty frontowej!

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !

Tabliczka na nazwisko
do skrzynek na listy (możliwość grawerowania)
Wymiary: 75 × 19,5 mm

Wskazówka:
Grawerowanie nie jest uwzględnione w cenie i musi być wykonane przez odbiorcę.

Cena uwzględniona 
w jednostkach do mieszkań 

na stronie 827 !

System skrzynek listowych „RSA 2“
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Skrzynki na listy „RSA 2”

• Wersja ocieplana ok. 1,7 W/ (m2·K) 
• Zabezpieczenie przed przeciągiem
• Drzwi do odbioru poczty zamykane na klucz, 2 klucze, prawe (wykonanie lewe na zapytanie)
• Ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor standardowy RAL 9016 
• Opcjonalnie powierzchnia w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna
• Otwór wrzutowy na listy z klapką (EWK) z aluminium lub ze stali, lakierowana proszkowo,  

kolor standardowy RAL 9016; opcjonalnie w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub ze stali 
nierdzewnej wytłumione, z listwą odprowadzającą wodę, mechanizm sprężynowy zapewniający docisk klapy

• Wg DIN EN 13724
• Dostawa: zamontowane do płyty frontowej 

Ceny na zapytanie

System płyt frontowych „RSA 2”

• Szerokość montażowa 36 mm z przegrodą termiczną
• Strona frontowa i strona od spodu wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej 
• Lakierowana proszkowo, standardowo z zewnątrz i wewnątrz w kolorze RAL 9016
• Opcjonalnie powierzchnia w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna
• W rozdzieleniu termicznym (obszar skrzynek instalacyjnych) docelowe miejsca przeprowadzenia okablowania 

dzwonka, przycisku oświetlenia i domofonu
• Przygotowana do zamontowania domofonu

Ceny na zapytanie

System skrzynek listowych „RSA 2“
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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System skrzynek listowych „Classic“

• Wstępnie zmontowany element do zamontowania przez odbiorcę w elemencie bocznym
• Grubość montażowa 24 mm z przegrodą termiczną
• Strona frontowa i strona od spodu wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej 
• Lakierowana proszkowo, standardowo z zewnątrz i wewnątrz w kolorze RAL 9016 M (matowy)
• Opcjonalnie powierzchnia w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze RAL lub stal nierdzewna
• W rozdzieleniu termicznym (obszar skrzynek instalacyjnych) docelowe miejsca przeprowadzenia  

okablowania dzwonka, przycisku oświetlenia i domofonu
• Przygotowana do zamontowania domofonu

• Dla drzwi TopComfort wersja RC 2 (bez dopłaty)
• Dla drzwi ThermoSafe wersja RC 3 (bez dopłaty) 

Szerokość 
elementu 
bocznego 
(min.):

Konstrukcja słupowa 420 mm / konstrukcja łączona 440 mm (skrzynka instalacyjna i/lub szynka na listy szerokość 260 mm)
Szerokość płyty frontowej dostępna dla elementów montażowych:  
szer. elementu bocznego - 180 mm (konstrukcja łączona) lub – 160 mm (konstrukcja słupowa)

Powierzchnie • RAL 9016 M (matowy)
 – płyta frontowa wewnątrz i na zewnątrz w kolorze RAL 9016 M (matowy)
 – skrzynka instalacyjna w kolorze RAL 9016
 – skrzynka na listy w kolorze RAL 9016

• Dowolny kolor z palety RAL
 – płyta frontowa wewnątrz i na zewnątrz w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym  

(alternatywnie wewnątrz także w kolorze RAL 9016)
 – skrzynka instalacyjna i skrzynka na listy w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym  

(alternatywnie także w kolorze RAL 9016)
 – otwór wrzutowy na listy z klapką w dowolnym kolorze RAL lub kolorze preferowanym  

(alternatywnie także w kolorze RAL 9016)
• Stal nierdzewna

 – płyta frontowa, skrzynka instalacyjna, skrzynka na listy na zewnątrz ze stali nierdzewnej; wewnątrz w kolorze  
RAL 9016 M (matowy), w kolorze preferowanym lub w dowolnym kolorze z palety RAL (proszę podać na zamówieniu)

 – otwór wrzutowy na listy z klapką ze stali nierdzewnej (system klap: wytłumione, z listwą odprowadzającą wodę, 
mechanizm sprężynowy zapewniający docisk klapy)

Wskazówka:
• W przypadku wersji "Classic" może dojść do zjawiska skraplania wody na nieocieplanych skrzynkach na listy i skrzynkach instalacyjnych.
• Drzwi w skrzynce na listy standardowo dostarczane są jako prawe. 
• Usytuowanie urządzenia w elemencie bocznym jest zawsze wyśrodkowane.

Na rysunkach pokazano naświetle boczne patrząc od zewnątrz z prawej strony obok drzwi zewnętrznych. Wymiary podane na rysunkach odnoszą 
się do całkowitej szerokości elementu bocznego w konstrukcji słupowej, a wymiary podane w nawiasach - do całkowitej szerokości elementu 
bocznego w konstrukcji samonośnej.

Komponenty systemu „RSA 2” i „Classic” nie mogą być ze sobą łączone lub między sobą wymieniane!

Inne wersje systemów skrzynek listowych możliwe na zapytanie.

Elemente „Classic“

Rysunek Opis zł

Dzwonek z tabliczką z nazwiskiem 
stal nierdzewna, montaż w szczeblinie (150 mm), maks. 3 sztuki 
(pod warunkiem możliwości wykonania) 
Wymiar: 110 × 35 mm

1 dzwonek za sztukę 1420
każdy następny, za sztukę 127
grawerowanie na dzwonku 216

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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1 mieszkanie (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
1 przycisk dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
1 skrzynka na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
1.1 420 – 679 440 – 699 4329 4816 5669
1.2 680 – 800 700 – 820 3667 4079 4859
1.3 801 – 1000 821 – 1020 3896 4354 5156

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

22
0

29
2

36
36

24

260

420 - 679 (440 - 699)
(70)
50 70x x

Układ elementów (poz. 1.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

11
0

18
2

36
36

24

520

680 - 1000 (700 - 1020)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 1.2 i 1.3) 
• szer. elementu bocznego 680 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów 

Inne układy dostępne na zapytanie!

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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2 mieszkania (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
2 przyciski dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
2 skrzynki na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
2.1 420 – 679 440 – 699 5117 5792 6941
2.2 680 – 800 700 – 820 4918 5575 6699
2.3 801 – 939 821 – 959 5164 5851 7000
2.4 940 – 1000 960 – 1020 4681 5300 6394

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

33
0

40
2

36
36

24

260

420 - 679 (440 - 699)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 2.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

22
0

29
2

36
36

24

520

680 - 939 (700 - 959)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 2.2 i 2.3)
• szer. elementu bocznego 680 – 939 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 959 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

11
0

18
2

36
36

24

780

940 - 1000 (960 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 2.4)
• szer. elementu bocznego 940 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 960 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów 

Inne układy dostępne na zapytanie!

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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3 mieszkania (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
3 przyciski dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
3 skrzynki na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
3.1 420 – 679 440 – 699 6593 7530 9048
3.2 680 – 800 700 – 820 5694 6521 7937
3.3 801 – 939 821 – 959 5953 6805 8242
3.4 940 – 1000 960 – 1020 6054 6936 8386

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

260

420 - 679 (440 - 699)

385 24
409

70

44
0

51
2

36
36

24

x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 3.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

520

680 - 939 (700 - 959)

385 24
409

70

22
0

29
2

36
36

24

x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 3.2 i 3.3)
• szer. elementu bocznego 680 – 939 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 959 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

22
0

29
2

36
36

24

780

940 - 1000 (960 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 3.4)
• szer. elementu bocznego 940 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 960 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów 

Inne układy dostępne na zapytanie!

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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4 mieszkania (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
4 przyciski dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
4 skrzynki na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
4.1 420 – 679 440 – 699 8094 9298 11168
4.2 680 – 800 700 – 820 7568 8755 10502
4.3 801 – 939 821 – 959 8009 9234 11045
4.4 940 – 1000 960 – 1020 7449 8615 10354

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

66
0

73
2

36
36

24

260 70x x

420 - 679 (440 - 699)
(70)
50

Układ elementów (poz. 4.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

33
0

40
2

36
36

24

520

680 - 939 (700 - 959)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 4.2 i 4.3)
• szer. elementu bocznego 680 – 939 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 959 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

22
0

29
2

36
36

24

780

940 - 1000 (960 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 4.4)
• szer. elementu bocznego 940 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 960 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów.

Inne układy dostępne na zapytanie!

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów.

Inne układy dostępne na zapytanie!

5 mieszkań (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
5 przyciski dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
5 skrzynki na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
5.1 420 – 679 440 – 699 9272 10697 12893
5.2 680 – 800 700 – 820 8798 10218 12321
5.3 801 – 939 821 – 959 9247 10705 12855
5.4 940 – 1000 960 – 1020 8514 9832 11935

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

77
0

84
2

36
36

24

260 70x x

420 - 679 (440 - 699)
(70)
50

Układ elementów (poz. 5.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

44
0

51
2

36
36

24

520

680 - 939 (700 - 959)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 5.2 i 5.3)
• szer. elementu bocznego 680 – 939 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 959 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

33
0

40
2

36
36

24

780

940 - 1000 (960 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 5.4)
• szer. elementu bocznego 940 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 960 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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6 mieszkań (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
6 przycisków dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
6 skrzynek na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
6.1 420 – 679 440 – 699 10053 11664 14161
6.2 680 – 800 700 – 820 9586 11592 13550
6.3 801 – 939 821 – 959 10027 12079 14089
6.4 940 – 1000 960 – 1020 9650 11235 13631

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

88
0

95
2

36
36

24

260 70x x

420 - 679 (440 - 699)
(70)
50

Układ elementów (poz. 6.1)
• szer. elementu bocznego 420 – 679 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 440 – 699 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

44
0

51
2

36
36

24

520

680 - 939 (700 - 959)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 6.2 i 6.3)
• szer. elementu bocznego 680 – 939 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 700 – 959 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

33
0

40
2

36
36

24

780

940 - 1000 (960 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 6.4)
• szer. elementu bocznego 940 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 960 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów.

Inne układy dostępne na zapytanie!

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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Kompletne ceny skrzynek na listy „Classic” łącznie z płytą frontową, skrzynka na listy płaska i elementy
Opis produktu patrz strona 830. Ceny obowiązują tylko dla przedstawionych układów.

Inne układy dostępne na zapytanie!

10 mieszkań (skrzynka na listy płaska)

Wskład wchodzi:
płyta frontowa z 2 szczeblinami (góra i dół)

1 pole na głośnik
1 przycisk oświetlenia
10 przycisków dzwonka
1 skrzynka instalacyjna 260 × 110 × 145 mm
10 skrzynek na listy 260 × 110 × 385 mm

Poz.

Szer. elementu bocznego 
(mm)

RAL 9016 Dowolny 
RAL

Stal
nierdzewnakonstrukcja 

słupowa
konstrukcja 

łączona
10.1 712 – 800 732 – 820 13928 16327 19978
10.2 801 – 971 821 – 991 13597 15954 19567
10.3 972 – 1000 992 – 1020 13644 15980 19601

Cena łącznie ze szczeblinami,  
dodatkowo należy uwzględnić cenę za element boczny

385 24
409

66
0

73
2

36
36

24

520

712 - 971 (732 - 991)

70x x
(70)
50

Układ elementów (poz. 10.1 i 10.2)
• szer. elementu bocznego 712 – 971 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 732 – 991 mm w konstrukcji łączonej

385 24
409

44
0

51
2

36
36

24

780

972 - 1000 (992 - 1020)

70xx
(70)
50

Układ elementów (poz. 10.3)
• szer. elementu bocznego 972 – 1000 mm w konstrukcji słupowej
• szer. elementu bocznego 992 – 1020 mm w konstrukcji łączonej

System skrzynek listowych „Classic”
dla aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe  
i aluminiowych drzwi zewnętrznych TopComfort wzory 100, 101, 102 i 103
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