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W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we wnętrzach 
bardziej niż określona stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia  
domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie  
i dostarczanie kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych  
do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i systemów ściennych.

Drzwi wiele potrafią. Organizują przestrzeń, chronią prywatność, zdobią.  
W tym katalogu znajdziesz drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i wejściowe,  
które dostosowują się do różnych potrzeb. Stworzone przez VOX  
we współpracy z najlepszymi producentami.



TRENDY
VOX

ZNAJDŹ SWÓJ STYL

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Fresto 1, Biały Premium | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Querra Slim Prestige, Dąb Genua



5

INSPIRUJEMY SIĘ TWOJĄ HISTORIĄ

Najlepiej czujemy się we wnętrzach, które sami urządziliśmy,  
i które opowiadają naszą historię. Dlatego inspirujemy się  
nie tylko tym, co modne, ale także tym, co cenimy od lat.

W kolekcji Fresto znajdziesz drzwi z ciekawym układem 
fazowanych płycin, w szlachetnych okleinach w klasycznej bieli 
albo tonacjach inspirowanych drewnem. Takie drzwi doskonale 
odnajdą się w Twoim wnętrzu, tuż obok komody babci.

INDYWIDUALNY AKCENT

Nasi klienci coraz częściej sięgają po proste pełne drzwi  
o jednolitej powierzchni. Od zdobień wolą neutralność.  
Takie projekty są świetnym tłem dla wnętrza.

Wiemy także, że każdy człowiek lubi pokazać swój charakter. 
Dlatego, aby nadać drzwiom VOX indywidualny rys, funkcję 
zdobień przenieśliśmy na obrzeża. Subtelny akcent widoczny  
po otwarciu może być srebrny, antracytowy, w kolorze sklejki  
albo pastelach.
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SMART

NAJBARDZIEJ 
OSOBISTE DRZWI

1

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Smart, Biały | MEBLE – komoda Spot Young



DRZWI SMART.
TWOJE DRZWI, 
TWOJE PORZĄDKI

— PIERWSZE TAKIE DRZWI
Często brakuje Ci miejsca na podręczne rzeczy? 
Zdarza Ci się zapomnieć o ważnych wydarzeniach,  
bo nigdzie ich nie zapisałeś? Z myślą o tych  
i o wielu innych potrzebach powstały drzwi Smart.  
Bez konieczności wstawiania dodatkowych mebli 
zyskujesz wygodne miejsce do przechowywania 
podręcznych rzeczy. Ty decydujesz, gdzie i jak chcesz 
korzystać z rozwiązań, które dają drzwi Smart.

— ZORGANIZOWANA PRZESTRZEŃ
Duży wybór dodatków ułatwi organizację przestrzeni. 
Montaż lub wymiana akcesoriów są wyjątkowo łatwe 
dzięki prostemu systemowi śrub. Drzwi Smart idealnie 
sprawdzają się w takich pomieszczeniach, 
jak przedpokój, pokój dziecka czy łazienka.

— PERSONALIZACJA I FUNKCJONALNOŚĆ
Drzwi Smart występują w 9 kolorach, do których możesz 
wybierać dodatki spośród 12 różnych akcesoriów. 
Wiemy, jak ważna jest aranżacja całego wnętrza, 
dlatego w ramach kolekcji dostępne są również drzwi 
bez śrub i muf. Wybierz drzwi gładkie lub z akcesoriami, 
tam gdzie są potrzebne. Dzięki wielu możliwościom 
dopasujesz je do swojego mieszkania i do funkcji,  
jaką mają spełniać.
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3

System śrub i muf 
(otwory na śruby) 
umożliwiający łatwy  
montaż akcesoriów.
Każda śruba 
wytrzymuje 
obciążenie do 5 kg

9 kolorów drzwi 
w wersjach 
z mufami lub bez

Akcesoria, które 
można dowolnie 

zestawiać 
i samodzielnie 

montować

4
Do kolekcji 

pasuje prosta, 
czarna lub biała 

klamka 
Urfic 5300R  
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Biały LAKIER PREMIUM z mufami
699 zł brutto

MODELE SKRZYDEŁ SMART

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

Dąb Klasyczny z mufami
649 zł brutto

Beton Jasny z mufami
649 zł brutto

Beton Jasny bez muf
499 zł brutto

INFORMACJE DODATKOWE OPCJE ZA DOPŁATĄ

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa: ościeżnica Porta SYSTEM
—  Wersja bezprzylgowa: ościeżnica Porta SYSTEM  

ELEGANCE

CENY DRZWI

—  Dostępne w wersji z mufami  
oraz bez muf (gładkie)

—  Ceny drzwi Smart z mufami: 
Białe, Akacja, Miodowa, Dąb Szkarłatny,  
Wenge White: 549 zł brutto 
Dąb Klasyczny, Dąb Syberyjski, Beton Jasny,  
Beton Ciemny: 649 zł brutto 
Biały LAKIER PREMIUM: 699 zł brutto

—  Ceny drzwi Smart bez muf:  
Białe, Akacja Miodowa, Dąb Szkarłatny,  
Wenge White: 399 zł brutto 
Dąb Klasyczny, Dąb Syberyjski, Beton Jasny,  
Beton Ciemny: 499 zł brutto 
Biały LAKIER PREMIUM: 549 zł brutto

Akacja Miodowa

Wenge White

Dąb Szkarłatny

Biały

Dąb Klasyczny

Dąb Syberyjski

Beton Jasny

PORTASYNCHRO 3D PORTAPERFECT 3D

CPL HQ 0,2

LAKIER PREMIUM

Beton Ciemny

KOLORYSTYKA DRZWI

NOWY KOLOR

 

Biały LAKIER PREMIUM bez muf
549 zł brutto

—  Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 50 zł brutto
—  Przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm):  

30 zł brutto
— Zamek magnetyczny: 60 zł brutto
—  Nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę):  

6 zł brutto
—  Dopłata za skrzydło o szerokości 100 cm: 65 zł brutto

Białe*

* Okleina 
dostępna do 
wyczerpania 
zapasów

PORTADECOR —  Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100 cm
— Wypełnienie: „plaster miodu”
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę  

łazienkową, wkładkę patentową
—  W wersji bezprzylgowej – 

zamek magnetyczny
—  We wnętrzu skrzydła zastosowane 

wzmocnienie pod zamontowane mufy
— W standardzie – 3 zawiasy
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AKCESORIA DO DRZWI SMART

Pojemnik duży
59 zł brutto

Pojemnik mały
39 zł brutto

Organizer filcowy
kwadratowy
49 zł brutto
jasnoszary / ciemnoszary

Organizer filcowy duży
59 zł brutto
jasnoszary / ciemnoszary

Lustro 
łazienkowe duże
69 zł brutto

Wieszak
29 zł brutto

Pasek filcowy 
19 zł brutto
jasnoszary / ciemnoszary

Kalendarz + płyta
metalowa na magnesy
69 zł brutto

Plan lekcji – 
organizer
69 zł brutto

Lotki
69 zł brutto

Śruby (10 szt.)
25 zł brutto
czarne / białe

Reling z haczykami
39 zł brutto

OPCJE ZA DOPŁATĄ

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa: ościeżnica Porta SYSTEM
—  Wersja bezprzylgowa: ościeżnica Porta SYSTEM  

ELEGANCE
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RIMO

MOC PASTELI

2
PREMIERA 2019

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Rimo, Miętowy | PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Dąb Alesund | MEBLE – kolekcja Ribbon



DRZWI RIMO.
PROSTE I POMOCNE

— POZYTYWNE
Dzięki pastelowym obrzeżom drzwi Rimo nabierają 
wyjątkowego charakteru. Świetnie dopasują się  
do istniejącego wnętrza albo zagrają kontrastem.  
Kolory dodają ciepła i wprowadzają pozytywny klimat.

— ZADANIOWE
Kolorystyczny detal to dobry sposób na 
uporządkowanie przestrzeni – pomoże spersonalizować 
pokoje, oznaczyć rodzaje pomieszczeń lub 
zaakcentować zadania tych przestrzeni.

— NOWATORSKIE 
Zastosowane na obrzeżach twarde tworzywo ABS  
to materiał, który dotąd nie pojawiał się w takiej funkcji. 
Charakteryzuje się odpornością na zarysowania  
i działanie różnych substancji.

1

3

2
Bardzo 
wytrzymałe  
i odporne na 
uszkodzenia 
obrzeże  
z materiału ABS

Okleina  
DRE-CELL  
w kolorze 
Biała Mat

Skrzydło wyłącznie  
w systemie 

bezprzylgowym

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Rimo, Miętowy | PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Dąb Alesund | MEBLE – kolekcja Ribbon
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Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

MODELE SKRZYDEŁ RIMO

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło w systemie bezprzylgowym
— Szerokości skrzydła: 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: „plaster miodu”
— Okleina DRE-CELL
—  Zamek magnetyczny na klucz zwykły,  

blokadę łazienkową, wkładkę patentową  
lub zamek oszczędnościowy

— 2 zawiasy Estetic 80
—  Obrzeże wykonane z trwałego, odpornego  

na zarysowania materiału ABS

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 140 zł brutto
— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm: 30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto
—  Łączenie opasek pod kątem 90° w wersji 

bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE 
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KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Szary

Jasnożółty

Miętowy

Niebieski

Pudrowy Róż

KOLORYSTYKA DRZWI

Biała Mat

Rimo 10 BP
549 zł brutto 
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SILGO

ELEGANCJA NA LATA

3
PREMIERA 2019

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Silgo, Szary Ciemny | PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Dąb Vado | MEBLE – kolekcja Ribbon



DRZWI SILGO.
HARMONIA I SZYK

— DETAL Z KLASĄ
Szczotkowana stal na krawędziach drzwi to unikatowy 
element Silgo. W zestawieniu z kolorystyką okleiny 
daje bogaty katalog rozwiązań pozwalających 
stworzyć harmonijną przestrzeń z nutą elegancji.

— TRWAŁOŚĆ
Obrzeże wykonane jest z folii metalicznej.  
Folia została dodatkowo zabezpieczona  
warstwą tworzywa odpornego na zarysowania.  
Dzięki zastosowaniu okleiny CPL na całej powierzchni 
skrzydła, drzwi mają większą odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci,  
wysokich temperatur i promieniowania UV. 

1

2

3

Efektowne 
metalizowane 
wykończenie 
pokryte tworzywem 
odpornym na 
zarysowania 
i uszkodzenia 
mechaniczne

Trwała i wytrzymała 
okleina CPL na 
powierzchni 
skrzydła i ościeżnicy 

Srebrna klamka 
Aprile Sulla świetnie 

koresponduje  
ze szczotkowanym 

stalowym obrzeżem
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KOLORYSTYKA DRZWI

Silgo 10 BP
699 zł brutto 

 

MODELE SKRZYDEŁ SILGO

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło w systemie bezprzylgowym
— Szerokości skrzydła: 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: „plaster miodu”
— Okleina LAMINAT CPL
—  Zamek magnetyczny na klucz zwykły,  

blokadę łazienkową, wkładkę patentową  
lub zamek oszczędnościowy

— 2 zawiasy Estetic 80
—  Obrzeże: folia metaliczna zabezpieczona 

warstwą tworzywa odpornego na zarysowania

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 140 zł brutto
— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm: 30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE 
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Silgo 10 BP
699 zł brutto 

 

Ak
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KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Szczotkowana Stal

Biel Szlachetna

Dąb Gray

Dąb Miodowy Orzech Palony

Akacja

Szary JasnyDąb Walijski

Szary Ciemny

Silgo 10 BP
699 zł brutto 

 

Dą
b 

Gr
ay

LAMINAT CPL

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 15



MODUS

NADAJĄ 
CHARAKTER

4

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Modus | PODŁOGA – Skandinavien, deska lita olejowana, Dąb Kategatt | MEBLE – regał Balance



DRZWI MODUS.
Z WYJĄTKOWYM OBRZEŻEM

— UNIKATOWA STYLISTYKA
Drzwi Modus mogą mieć brzeg wykończony 
materiałem przypominającym naturalną sklejkę  
lub okleiną w pięknym antracytowym kolorze 
zapewniającą mocny kontrast kolorystyczny  
i wyrazisty akcent w każdym wnętrzu. Pasują do 
wszystkich domowych pomieszczeń i tworzą spójną, 
harmonijnie zaaranżowaną przestrzeń. 

— WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
Obrzeża typu sklejka oraz antracytowe są dostępne  
w trzech rodzajach krawędzi: przylgowej PROSTA, 
przylgowej KARNIES, bezprzylgowej BP.

— NIEZAWODNE I TRWAŁE 
Jakość wykonania oraz zastosowane materiały dają 
gwarancję trwałości drzwi i ich niezawodności  
na długie lata użytkowania.

1

3

2
Okleina z folii 
DRE-CELL 

Dedykowana 
klamka Meda 

z wypełnieniem 
przypominającym 

sklejkę idealnie 
podkreśla 

prostotę kolekcji

Obrzeże  
przypominające  

sklejkę.  
Do wyboru  

również w kolorze  
antracytowym
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MODELE SKRZYDEŁ MODUS

INFORMACJE DODATKOWE

— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: „plaster miodu”
— Okleina DRE-CELL
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, 

wkładkę patentową lub zamek 
oszczędnościowy

—  Skrzydło przylgowe: krawędź prosta,  
2 lub 3 zawiasy srebrne, zamek zasuwkowy

—  Skrzydło bezprzylgowe: zamek magnetyczny, 
gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 140 zł brutto
— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm: 30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto 
—  Łączenie opasek pod kątem 90° w wersji 

bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica regulowana  
z kątownikiem K63, T63 lub T80

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE 

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.
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KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Sklejka

Antracyt

KOLORYSTYKA DRZWI

Biała Mat

Modus 10 PROSTA
349 zł brutto 

 

Modus 10 KARNIES
349 zł brutto 

 

Modus 10 BP
419 zł brutto 
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SUPRI

SZCZEGÓŁ DECYDUJE 
O WSZYSTKIM

5

WNĘTRZE VOX: 
DRZWI – Supri, Akacja | MEBLE – kolekcja Balance



DRZWI SUPRI. 
ODPORNE NA WIELE ZDARZEŃ 

— PROSTE I ZASKAKUJĄCE
Drzwi Supri zwracają uwagę swoją prostotą.  
Ich ponadczasowy charakter sprawia, że pasują  
do wnętrz utrzymanych w wielu różnych stylistykach. 
Elegancji dodaje efektowne obrzeże w kolorze 
antracytu.

— WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
Antracytowe wykończenie krawędzi dobrze kontrastuje 
z kolorem skrzydła i tworzy ciekawy efekt wizualny. 
Obrzeże pasuje do każdej z czterech dostępnych oklein.

— SPECJALNA WARSTWA WIERZCHNIA
Zastosowanie zewnętrznej okleiny CPL sprawia, że drzwi 
mają zwiększoną odporność na wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne, a także na działanie wysokich 
temperatur, wilgoci oraz promieniowania UV.

2

3

1
Wytrzymała  
okleina CPL 

Dobrana 
stylistycznie 

klamka  
Urfic 5360Q

Wykończenie 
obrzeży 

w kolorze 
antracytowym

20



Supri 10 PROSTA
419 zł brutto 

 

Supri 10 BP
549 zł brutto 

 

Supri 10 BP
549 zł brutto 

 

MODELE SKRZYDEŁ SUPRI 
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INFORMACJE DODATKOWE

— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: „plaster miodu”
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, 

wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
—  Skrzydło przylgowe (Supri 10 PROSTA): krawędź prosta,  

2 lub 3 zawiasy srebrne, zamek zasuwkowy
—  Skrzydło bezprzylgowe (Supri 10 BP): zamek magnetyczny, 

gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 130 zł brutto
— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm: 30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica regulowana  
z kątownikiem K63, T63 lub T80 

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica regulowana  
do drzwi bezprzylgowych DRE 

KOLORYSTYKA 
OBRZEŻA

Antracyt

KOLORYSTYKA DRZWI

CPL

Dąb Walijski

Biel

Dąb Gray

Akacja

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 21



FRESTO

KLASYKA ODKRYTA 
NA NOWO

6
PREMIERA 2019

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Fresto 1, Biały Premium | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Szafir Slim Prestige, Dąb Genua



DRZWI FRESTO.
UKŁON W STRONĘ TRADYCJI

— W DOBRYM GUŚCIE
Kolekcja obejmuje trzy modele drzwi z różnym 
układem płycin. Zdobienia nawiązujące do 
prostych głębokich frezowań to ukłon w stronę 
klasycznej stolarki drzwiowej.

— JAKOŚĆ I KOLOR
W parze z tradycyjnym stylem idą jakość  
i wytrzymałość na lata. Skrzydło pokryte jest 
okleiną Premium. Bogata gama kolorystyczna, 
od bieli do orzecha, pozwala dopasować drzwi 
do każdego wnętrza.

1

2

3

3 propozycje 
układów płycin

Dobrana 
stylistycznie 
klamka  
Aprile Primula  
w kolorze  
Chrom 
Szczotkowany 

5 wariantów 
kolorystycznych  
okleiny w wersji  

PREMIUM

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Fresto 1, Biały Premium | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Szafir Slim Prestige, Dąb Genua
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Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

Fresto 3
749 zł brutto

MODELE SKRZYDEŁ FRESTO

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe 
wykonane w technologii ramiakowej STILE

— Ramiaki z warstwowo klejonego drewna, 
obłożone cienkimi płytami HDF i pokryte 
okleiną PREMIUM

— Panele z płyty HDF o grubości 16 mm, 
fazowane i pokryte okleiną w wybranych 
dekorach PREMIUM

— 3 ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym
— Zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym  

i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym – 
na klucz, wkładkę patentową, 
oszczędnościowy lub z blokadą

— 3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 
w płaszczyźnie poziomej w skrzydle 
przylgowym

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Podcięcie wentylacyjne: 30 zł brutto
— Tuleje tworzywowe drewnopodobne 

lub białe (4 szt.): 20 zł brutto
— Tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe  

(4 szt., kolory: nikiel szczotkowany, patyna, 
biały, czarny): 110 zł brutto

— Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe  
o szerokości 100 cm: 60 zł brutto

— Kratka wentylacyjna dla skrzydeł  
o szerokościach 80, 90, 100 cm: 30 zł brutto

— Komplet osłonek metalowych na zawiasy 
w skrzydle przylgowym (kolory: nikiel 
szczotkowany, patyna, chrom połysk, 
mosiądz połysk, biały, czarny): 50 zł brutto

— Uszczelka opadająca: 130 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła przylgowego

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła bezprzylgowego 

— Łączenie opasek pod kątem  
90° w wersji bezprzylgowej

Klon Szary Premium

PREMIUM

Orzech Premium Dąb Premium

Jesion Grafit 
Premium

Biały Premium

KOLORYSTYKA DRZWI
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Fresto 2 
749 zł brutto 
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Fresto 1
749 zł brutto
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SENSIA

BIEL 
W NOWYM ŚWIETLE

7
PREMIERA 2019

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła przylgowego

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła bezprzylgowego 

— Łączenie opasek pod kątem  
90° w wersji bezprzylgowej

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Sensia 3 | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Querra Slim Prestige, Dąb Genua | MEBLE – fotel Grant



DRZWI SENSIA.
JASNA STRONA WNĘTRZA

— UNIWERSALNA BIEL
Białe lakierowane drzwi dodają wnętrzom blasku  
i wyjątkowego charakteru. Biały to także kolor  
niezwykle uniwersalny, co czyni go jednym  
z najczęstszych wyborów.

— EFEKT ZASKOCZENIA
Płaszczyzna skrzydła została przełamana pasem 
mlecznego matowego szkła. A jednak  
ich powierzchnia sprawia wrażenie jednolitej – 
przeszklenie ukazuje się dopiero za sprawą światła.

— PEŁEN KOMFORT 
To drzwi o wyjątkowo solidnej konstrukcji.  
Dodatkowo skrzydła i ościeżnice pomalowane  
zostały lakierem wodnym utwardzanym technologią UV. 
Dzięki temu drzwi Sensia są wyjątkowo odporne  
na trudne warunki użytkowania.

1

3

2
Solidna 
konstrukcja 
skrzydła  
z drewnianym 
ramiakiem 

Matowa mleczna 
szyba o grubości 

8 mm

Biel skrzydła  
i biel szyby  

zostały idealnie  
dopasowane, by  
drzwi wizualnie 

stanowiły jednolitą 
płaszczyznę
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Sensia 3
1399 zł brutto

Sensia 1
1349 zł brutto

MODELE SKRZYDEŁ SENSIA

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą pełną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 30 zł brutto
— Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe  

o szerokości 100 cm: 100 zł brutto
— Osłonki metalowe na zawiasy w skrzydle przylgowym  

(kolory: nikiel szczotkowany, patyna, chrom połysk,  
SP2N mosiądz połysk, biały, czarny) – cena za komplet  
na jeden zawias: 20 zł brutto

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe płytowe,  
pokryte odpornym lakierem UV

— Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
— Wypełnienie stabilizujące: „plaster miodu”  

lub – za dopłatą – płyta pełna
— 3 zawiasy czopowe wkręcane
— 3 zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym
— Zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym  

i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym –  
na klucz, wkładkę patentową,  
oszczędnościowy lub z blokadą

— Szyba mleczna matowa o grubości 8 mm  
w kolorze białym, malowana jednostronnie.  
Kolor Biały standardowo od strony przeciwzawiasowej.  
Możliwość zamiany strony malowania szkła przy zamówieniu.

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła przylgowego

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła bezprzylgowego

— Łączenie opasek pod kątem  
90° w wersji bezprzylgowej

Biały Tytanowy UV

KOLORYSTYKA DRZWI
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UPPSALA

8

SKANDYNAWSKI 
CHARAKTER

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Uppsala W01S, Biały 120 | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Querra Slim, Dąb Sydney Szary | MEBLE – kolekcja Spot



DRZWI UPPSALA.
WYJĄTKOWE 
W SWOJEJ PROSTOCIE

— PIONOWY UKŁAD
Drzwi Uppsala wyróżnia nietypowy i rzadko spotykany 
pionowy układ linii, nawiązujący do klasycznych drzwi 
wykonanych z prostych elementów.

— WIELE ZASTOSOWAŃ
Te drzwi znakomicie pasują do domów, których 
mieszkańcy kochają prostotę inspirowaną klimatami 
skandynawskimi. Równie dobrze odnajdą się  
w bardziej wymagających wnętrzach o charakterze 
rustykalnym czy prowansalskim.

— DELIKATNE PRZESZKLENIA
Dzięki możliwości zastosowania ciekawych łączeń
z szybą, drzwi Uppsala mogą zyskać jeszcze więcej 
lekkości i indywidualnego stylu.

2

1

3

Skrzydło występuje 
w dwóch wariantach 

wykończenia: 
ECO TOP 

i SILKSTONE

Charakterystyczny 
pionowy układ
paneli nadaje  
drzwiom 
unikalny wygląd

Prosta i oszczędna
w formie klamka
Tupai 3098 RT
idealnie pasuje
do designu drzwi
Uppsala 
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SILKSTONE ECO TOP

Uppsala W01P ECO TOP
639 zł brutto

Uppsala W01P SILKSTONE
729 zł brutto

Uppsala W01S ECO TOP
639 zł brutto

Uppsala Duo W01S ECO TOP
699 zł brutto

Uppsala Duo W01S SILKSTONE
799 zł brutto

Dąb Polski 276 Biały 120

Merbau Royal 295 Dąb Skandynawski 143

Dąb Salinas 141
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MODELE SKRZYDEŁ UPPSALA

INFORMACJE DODATKOWE – DRZWI PRZYLGOWE

— Drzwi ramowe w systemie przylgowym
— Ramiak MDF pokryty powierzchnią ECO TOP lub SILKSTONE
—  Kolorystyka ECO TOP: Biały 120, Dąb Skandynawski 143,  

Dąb Salinas 141 
— Kolorystyka SILKSTONE: Dąb Polski 276, Merbau Royal 295 
—  Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm,  

na klucz WK, wkładkę WB lub do blokady łazienkowej WC 
— 3 zawiasy wkręcane czopowe
— Szerokości skrzydeł pojedynczych: 70, 80, 90 cm
—  W modelach ze szkleniem: szyba Biały Mat laminowana 

o grubości 4 mm, w pozostałych: płycina HDF 
w kolorze skrzydła

INFORMACJE DODATKOWE – DRZWI BEZPRZYLGOWE

— Drzwi ramowe w systemie bezprzylgowym
— Ramiak MDF pokryty powierzchnią ECO TOP lub SILKSTONE
—  Kolorystyka ECO TOP: Biały 120, Dąb Skandynawski 143,  

Dąb Salinas 141 
— Kolorystyka SILKSTONE: Dąb Polski 276, Merbau Royal 295 
—  Zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz WK,  

wkładkę WB lub do blokady łazienkowej WC
— 3 zawiasy bezprzylgowe kryte 
— Szerokości skrzydeł pojedynczych: 70, 80, 90 cm
—  W modelach ze szkleniem: szyba Biały Mat laminowana 

o grubości 4 mm, w pozostałych: płycina HDF 
w kolorze skrzydła

OPCJE ZA DOPŁATĄ

—  Podcięcie wentylacyjne:  
40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnice wg katalogu  
POL-SKONE

— Łączenie opasek  
pod kątem 90°  
w wersji bezprzylgowej

KOLORYSTYKA DRZWI
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RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnice wg katalogu  
POL-SKONE

— Łączenie opasek  
pod kątem 90°  
w wersji bezprzylgowej

NORDIA

DOPASOWANE  
DO CIEBIE

9

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Nordia 2, Dąb Premium | PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Brylant, Dąb Goteborg



DRZWI NORDIA. 
TWORZĄ DOMOWY KLIMAT 

— DO WIELU PRZESTRZENI
Wybierając kolor oraz liczbę przeszkleń, drzwi  
Nordia można bez trudu dopasować do oczekiwań 
różnych użytkowników. Dlatego sprawdzą się zarówno 
w małych mieszkaniach, jak i w domach rodzin  
z małymi dziećmi. Dzięki solidnej konstrukcji  
i jakości użytych materiałów, drzwi są również  
wyjątkowo trwałe.

— CIEKAWE PRZESZKLENIA
Przeszklenia zapewniają maksimum prywatności, 
a jednocześnie dają efekt delikatnego muśnięcia 
światłem.

— NOWOCZESNA STYLISTYKA 
Nordia zwraca uwagę układem poziomych  
linii oraz niestandardowymi przeszkleniami. 
Ta nowoczesna kompozycja, stworzona  
przez projektantów VOX, sprzyja tworzeniu  
domowego klimatu.

1

4

2

3

Wąskie 
przeszklenia 
(matowe lub 
przezroczyste) 
lub opcjonalnie 
szkło matowe 
VSG

Dobrana 
stylistycznie 
klamka  
Aprile Sulla  
w kolorze  
Chrom 
Szczotkowany 

15 wariantów 
kolorystycznych 

okleiny  
w wykończeniach 

GREKO lub 
PREMIUM

Prosty, poziomy 
układ paneli
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Nordia 3
549 zł brutto GREKO
649 zł brutto PREMIUM

Nordia 2
549 zł brutto GREKO
649 zł brutto PREMIUM

Nordia 2
549 zł brutto GREKO
649 zł brutto PREMIUM

Nordia 1
549 zł brutto GREKO
649 zł brutto PREMIUM

Nordia 3
549 zł brutto GREKO
649 zł brutto PREMIUM

MODELE SKRZYDEŁ NORDIA

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Szyba matowa VSG obustronnie gładka (1 szt.):  
15 zł brutto

— Podcięcie wentylacyjne: 30 zł brutto
— Tuleje tworzywowe drewnopodobne  

lub białe (4 szt.): 20 zł brutto
— Tuleje metalowe okrągłe i kwadratowe (4 szt.,  

kolory: nikiel szczotkowany, patyna, biały, czarny):  
110 zł brutto

— Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe  
o szerokości 100 cm: 60 zł brutto

— Kratka wentylacyjna dla skrzydeł  
o szerokościach 80, 90, 100 cm: 30 zł brutto

— Komplet osłonek metalowych na zawiasy w skrzydle  
przylgowym (kolory: nikiel szczotkowany, patyna,  
chrom połysk, mosiądz połysk, biały, czarny): 50 zł brutto

— Uszczelka opadająca: 130 zł brutto

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe
— Ramiak z MDF (okleina GREKO)  

lub z klejonego drewna obłożonego  
płytami HDF (okleina PREMIUM)

— Dostępne szerokości: 70, 80, 90 cm
— 3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją  

w skrzydle przylgowym
— 3 ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym
— Zamek zasuwkowy w skrzydle przylgowym 

i magnetyczny w skrzydle bezprzylgowym, 
na klucz, z wkładką patentową, 
oszczędnościowy lub z blokadą

— Standardowo szyba hartowana matowa  
lub przezroczysta

— Możliwość zmiany strony szklenia  
na rewers (awers – szklenie standardowe)

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła przylgowego

— Ościeżnica regulowana  
do skrzydła bezprzylgowego

— Łączenie opasek pod kątem  
90° w wersji bezprzylgowej

Dąb Greko

Dąb Szary Greko

Dąb Premium

Klon Szary Premium

Kora Biała Premium

Sonoma Greko

Sosna Biała Greko

Dąb Średni Greko

Wiąz Greko

Biały Greko

Orzech Greko

GREKO PREMIUM

Orzech Premium

Jesion Grafit 
Premium

Biały Premium

Śnieżnobiały Greko

KOLORYSTYKA DRZWI
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INOVO

SPOSÓB 
NA ELEGANCKIE
WNĘTRZE

10

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Inovo 5 | PODŁOGA – Skandinavien, deska lita olejowana, Dąb Kategatt |

MEBLE – kolekcja 4 You | ŚCIANA – Kerradeco, Loft Concrete



DRZWI INOVO.
PIĘKNE, TRWAŁE I NIEZWYKLE 
FUNKCJONALNE

— UNIWERSALNA STYLISTYKA
Drzwi Inovo posiadają wiele wariantów stylistycznych. 
Pasują do wszystkich domowych pomieszczeń: salonu, 
jadalni, łazienki, sypialni, pokoju dziecięcego, biura itd.

— STYLISTYCZNE DETALE
Poziome linie, przez które widać włączone wewnątrz 
światło, tworzą wyjątkowo ciekawy efekt wizualny.
Zaokrąglone krawędzie przy szybach wyznaczają 
nowe trendy w designie, a jednocześnie są bardzo 
funkcjonalne i ułatwiają czyszczenie powierzchni 
skrzydła.

— SOLIDNE I TRWAŁE
Inovo to drzwi o solidnej konstrukcji: ramiaki i płyciny 
mają prawie jednakową grubość (40 i 35 mm). Dzięki 
temu drzwi doskonale tłumią dzwięki, a tym samym 
dają poczucie maksymalnej intymności. 

2

1

4

3

Zaokrąglone 
krawędzie 
przy szybach

W zależności od wersji 
kolorystycznej, skrzydło 
wykończone okleiną 
DRE-CELL 
lub DECOR 3D

Ramiaki i płyciny
są dopasowane 

również pod względem 
grubości i tworzą 

idealną całość

Szyba Decormat
dostępna w trzech kolorach

lub szyba przezroczysta
w kolorze Dark Grey 35



MODELE SKRZYDEŁ INOVO

DOSTĘPNE SZYBY

Decormat

Decormat Grafit

Decormat Brąz

Dark Grey
(szyba przezroczysta) 

INFORMACJE DODATKOWE

— Ramiak z płyty MDF
—  Okleina DRE-CELL w kolorach: Biała Mat, Dąb Piaskowy, 

Dąb Bielony Ryfla, Wiąz Tabac, Sosna Biała
— DECOR 3D w kolorach: Wiąz, Orzech Amerykański
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową,  

wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
— 3 zawiasy srebrne
—  Skrzydło bezprzylgowe: zamek magnetyczny,  

gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

—  Skrzydło o szerokościach 
90 i 100 cm: 30 zł brutto

— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
—  Wykonanie skrzydła w wersji 

bezprzylgowej: 80 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto
—  Łączenie opasek pod kątem 90°  

w wersji bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa: 
ościeżnica regulowana DRE 

—  Wersja bezprzylgowa: 
ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE
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KOLORYSTYKA DRZWI

DRE-CELL DECOR 3D

Wiąz*Biała Mat

Dąb Piaskowy

Dąb Bielony Ryfla

Sosna Biała

Wiąz Tabac

Orzech Amerykański

Inovo
749 zł brutto 

 

Inovo 1
749 zł brutto 

Inovo 2
749 zł brutto 

 

Inovo 3
749 zł brutto 

 

Inovo 4
749 zł brutto 

 

Inovo 5
749 zł brutto 

 

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

NOWY KOLOR

* Okleina dostępna do wyczerpania zapasów.
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PREZZO

DRZWI 
DO RODZINNEJ
PRZYGODY

11

WNĘTRZE VOX: 
DRZWI − Prezzo 02, Dąb Piaskowy | PODŁOGA − Panele VOX, kolekcja Querra Classic, Dąb Bergamo Jasny | MEBLE − kolekcja 4 You



DRZWI PREZZO.
SOLIDNE I NOWOCZESNE

— UNIWERSALNA STYLISTYKA
Drzwi Prezzo pasują do wszystkich pomieszczeń:  
salonu, jadalni, łazienki, sypialni, pokoju dziecięcego, 
gabinetu itd. W ten sposób tworzą spójny i jednolity 
charakter całego domu.

— SOLIDNE I TRWAŁE 
Trzy zawiasy oraz wyjątkowo grube płyciny  
(35 mm) dają gwarancję trwałości drzwi  
i ich niezawodności na długie lata użytkowania.

— WERSJE SZKLONE
Wersje drzwi z przeszkleniami mogą być wyposażone 
w szybę Decormat lub przezroczystą o grubości 4 mm.

1

3

2

Okleina z folii  
DRE-CELL

Projektanci VOX 
do drzwi Prezzo 
polecają klamkę 
Urfic 5300 Q/22 
w kolorze Chrom 
Błyszczący

Ramiaki mają
zwiększoną grubość

(pionowy: 40 mm,
poziomy: 35 mm),

dzięki czemu drzwi
są wyjątkowo solidne
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Prezzo 01
699 zł brutto DRE-CELL

 

MODELE SKRZYDEŁ PREZZO

INFORMACJE DODATKOWE

— Ramiaki pionowy i poziomy z MDF
— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80 cm
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową,  

wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
— 3 zawiasy srebrne
—  Skrzydło bezprzylgowe: zamek magnetyczny,  

gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm:  
30 zł brutto 

— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
—  Wykonanie skrzydła w wersji bezprzylgowej:  

80 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto
—  Łączenie opasek pod kątem 90° w wersji 

bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa: 
ościeżnica regulowana DRE

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica regulowana  
do drzwi bezprzylgowych  
DRE
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KOLORYSTYKA DRZWI

DRE-CELL

Dąb Piaskowy

Biała Mat

Wenge Ciemne

Dąb Polski 3D Decormat

Dąb Szary Ryfla

Prezzo 02
649 zł brutto DRE-CELL

 

Prezzo 03
699 zł brutto DRE-CELL

 

Prezzo 04
699 zł brutto DRE-CELL

 

Prezzo 05
649 zł brutto DRE-CELL

 

DOSTĘPNE SZYBY

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 39



MONO

OZDOBA 
TWOJEGO DOMU

12

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Mono 20 | MEBLE – regał 4 You | ŚCIANA – Kerradeco, Stone Anthracite



DRZWI MONO.
OZDOBIONE RĘCZNIE 
WYKONANĄ CERAMIKĄ

— DEKORACYJNA CERAMIKA
Drzwi Mono są zdobione ręcznie wykonaną ceramiką, 
co oznacza, że każda z ceramicznych kompozycji jest 
nieco inna, a więc absolutnie niepowtarzalna. Dekoracyjne 
rękodzieło jest tworzone przez najlepszych rzemieślników.

— DEKORACYJNY FREZ
Istnieje możliwość wyboru skrzydła z dodatkowym 
dekoracyjnym frezem. Sam zdecyduj, czy chcesz,  
aby Twoje drzwi posiadały taki estetyczny akcent.

— HARMONIJNA ARANŻACJA 
Drzwi Mono można wykorzystać w każdym z domowych 
pomieszczeń: salonie, kuchni, łazience czy sypialni,
a ich barwne ceramiczne elementy zawsze będą tworzyć 
ciekawe dopełnienie wnętrza.

2

1

4

5

3

Ręcznie 
wykonana
ceramika

Klamka 
Urfic 500 
podkreśla 
wyjątkowość 
kolekcji

Dekoracyjne 
frezowanie
na skrzydle 
w modelach 
Mono 10 i 20

Okleina z folii 
DRE-CELL 

W standardzie 
wypełnienie 

w postaci płyty 
wiórowej 

otworowanej 
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KOLORYSTYKA DRZWI

DRE-CELL

Biała Mat

MODELE SKRZYDEŁ MONO

INFORMACJE DODATKOWE

— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: płyta wiórowa otworowana
— Okleina DRE-CELL
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową,  

wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
—  Skrzydło przylgowe: krawędź prosta,  

2 lub 3 zawiasy srebrne, zamek zasuwkowy
—  Skrzydło bezprzylgowe: zamek magnetyczny,  

gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 140 zł brutto
—  Wykonanie skrzydła w wersji bezprzylgowej:  

80 zł brutto
—  Dopłata za skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm:  

30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto
—  Łączenie opasek pod kątem 90° w wersji 

bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica regulowana DRE 

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE 
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RODZAJ CERAMIKI

Mono 10
699 zł brutto

 

Mono 20
749 zł brutto

 

Mono 30
699 zł brutto

 

Mono 40
699 zł brutto

 

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.42



SPECTO

SPEKTAKULARNIE
NOWOCZESNE

13

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Specto 10 | MEBLE – kolekcja 4 You, sofa Noel | ŚCIANA – Kerradeco, Stone Misty 



DRZWI SPECTO.
FUNKCJONALNE
I NIEZWYKLE EFEKTOWNE

— UNIWERSALNA STYLISTYKA
Drzwi Specto pasują do wnętrz o różnym charakterze, 
a także do wszystkich domowych pomieszczeń: salonu, 
jadalni, łazienki, sypialni, pokoju dziecięcego itd.

— WYRAZISTE AKCENTY
Mosiężne tuleje tworzą z klamką znakomicie dobraną 
całość. Co ważne, przez matowe pleksi zamontowane 
w tulei widać tylko włączone światło. Tym samym 
wszyscy domownicy mają zapewnioną maksymalną 
intymność.

— EFEKT WIZUALNY
Okrągłe tuleje to zupełnie nowy pomysł estetyczny, 
tworzący unikatowy i bardzo ciekawy efekt wizualny.

2

4

1

3

Mosiężna tuleja  
w kolorze Nikiel
Szczotkowany

Idealnie dobrana 
klamka Urfic 5300
w kolorze Nikiel
Szczotkowany

Okleina z folii 
DRE-CELL 

Dekoracyjne
frezowanie
na skrzydle
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MODELE SKRZYDEŁ SPECTO

INFORMACJE DODATKOWE

— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80 cm
— Rama z drewna iglastego
— Wypełnienie: „plaster miodu”
— Okleina DRE-CELL
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, 

wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
—  Skrzydło przylgowe: krawędź prosta,  

2 lub 3 zawiasy srebrne, zamek zasuwkowy
—  Skrzydło bezprzylgowe: zamek magnetyczny, 

gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 40 zł brutto
— Kratka wentylacyjna tworzywowa: 30 zł brutto
— Kratka wentylacyjna aluminiowa: 140 zł brutto
— Wykonanie skrzydła w wersji bezprzylgowej: 80 zł brutto
— Skrzydło o szerokościach 90 i 100 cm: 30 zł brutto
— Trzeci zawias Estetic 80: 130 zł brutto
—  Łączenie opasek pod kątem 90° w wersji 

bezprzylgowej: 40 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica regulowana DRE 

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica regulowana do drzwi 
bezprzylgowych DRE 
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DOSTĘPNE TULEJE

Nikiel Szczotkowany

KOLORYSTYKA DRZWI

DRE-CELL

Biała Mat

Specto 10
799 zł brutto

 

Specto 30
899 zł brutto

 

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 45



SIGNA
PREMIUM

KLASYCZNA BIEL 
NA WIELE SPOSOBÓW

14

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Signa Premium 05 | PODŁOGA – Skandinavien, deska lita olejowana, Dąb Kategatt | MEBLE – regał Balance



DRZWI SIGNA PREMIUM. 
Z INTRYGUJĄCYM FREZEM

— WYJĄTKOWA STYLISTYKA
Klasyczny charakter drzwi Signa Premium został 
wzbogacony i przełamany frezowanymi liniami  
na powierzchni skrzydła, co sprawia, że stają się one 
niezwykle wyrazistym elementem każdego domu.

— PIĘĆ MODELI
Kolekcję Signa Premium tworzy pięć modeli drzwi
z charakterystycznymi frezowanymi rysunkami, które 
umiejętnie podkreślą klimat każdego wnętrza.

— UNIWERSALNY CHARAKTER 
Drzwi Signa Premium pasują zarówno do wnętrz 
klasycznych, jak i tych zaaranżowanych w sposób 
nowoczesny. Można je wykorzystać w każdym 
z domowych pomieszczeń: salonie, kuchni,  
łazience czy sypialni.

1
Dekoracyjny frez 
na powierzchni 
skrzydła

3
Powierzchnia skrzydła
pokryta lakierem Premium
w kolorze białym

2
Stylowa 
i solidna klamka 
Tupai 1921 RT 
dobrze kontrastuje 
z delikatnym 
frezem skrzydła
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Signa Premium 08
599 zł brutto

 

Signa Premium 07
599 zł brutto

 

Signa Premium 06
599 zł brutto

 

MODELE SKRZYDEŁ SIGNA PREMIUM

INFORMACJE DODATKOWE

— Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100 cm
— Wypełnienie: „plaster miodu”
—  Zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, 

wkładkę patentową   

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 130 zł brutto
— Podcięcie wentylacyjne: 60 zł brutto
— Przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm): 40 zł brutto
— Trzeci zawias 3D: 90 zł brutto (dopłata do ościeżnicy)
— Zamek magnetyczny: 60 zł brutto
—  Nakładki na zawiasy standard  

(komplet na jedną sztukę): 10 zł brutto
— Dopłata za skrzydło o szerokości 100 cm: 70 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica PORTA SYSTEM 

—  Wersja bezprzylgowa:  
ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE

PROFIL FREZOWANIA

Profil
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Signa Premium 05
599 zł brutto

 

Signa Premium 01
599 zł brutto

LAKIER PREMIUM

Biały

KOLORYSTYKA DRZWI

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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FORESTA

ELEGANCJA  
DLA WYMAGAJĄCYCH 

15

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Foresta, Orzech Cardinal | MEBLE – stół Nature, krzesło Closer



DRZWI FORESTA.
PIĘKNO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

— UNIKATOWA ELEGANCJA
Drzwi Foresta zachwycają pięknym drewnianym 
fornirem, wyraźną strukturą słojów oraz unikatowym 
rysunkiem drewna. 

— NIEPRZECIĘTNA TRWAŁOŚĆ
Konstrukcję drzwi stanowią sztywna sosnowa rama, 
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz 
obustronna płyta HDF oklejona najwyższej jakości 
fornirem – wielokrotnie lakierowanym, co dodatkowo 
zwiększa odporność drzwi na zarysowania i szkodliwe 
działanie promieni UV. 

— FORNIR MODYFIKOWANY
Wykorzystanie forniru modyfikowanego gwarantuje 
uzyskanie idealnie spójnego odcienia drzwi oraz 
struktury słojów drewna, a także pozwala  
na wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości.

2

1

3

Szlachetny 
rysunek drewna 
i struktura słojów

Dedykowana 
klamka Tupai 2732Q 
podkreśla prostotę 

i elegancję drzwi

Ponadczasowe
odcienie fornirów
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Foresta 4
1499 zł brutto

 

Foresta 3
1499 zł brutto

 

Foresta 2
1499 zł brutto

 

Foresta 1
1499 zł brutto

 

MODELE SKRZYDEŁ FORESTA

INFORMACJE DODATKOWE

—  Skrzydło w wersji bezprzylgowej
—  Szerokości zewnętrzne skrzydła: „70” – 738 mm,  

„80” – 838 mm, „90” – 938 mm
—  System SOLID w formie blach przeciwprężnych,  

zapewniający sztywność i trwałość
— Rama skrzydła: MDF
—  Wypełnienie skrzydła: płyta porowata zapewniająca  

wysokie walory akustyczne
—  Płaszczyzna skrzydła: płyty wierzchnie MDF  

o grubości 6 mm oklejone fornirem modyfikowanym,  
wzór układu forniru „TYP FORESTA”

—  Okleina brzegowa (obrzeże): fornir modyfikowany,  
ten sam gatunek, co na skrzydle drzwiowym

—  Lakier wodny utwardzany UV, bezbarwny, 
uwypuklający strukturę forniru

—  Zamek magnetyczny
— 2 zawiasy ukryte, regulacja w 3 płaszczyznach

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Podcięcie wentylacyjne: 60 zł brutto
— Szerokość zewnętrzna skrzydła  

„60” – 638 mm: dopłata 15%
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RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnica regulowana Asilo-R

Dąb Moscato

Dąb Lagosta

Wenge Regent

Orzech Cardinal

KOLORYSTYKA DRZWI

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 51



DRZWI 
Z LUSTREM

SPOSÓB
NA DOBRĄ ZABAWĘ

16

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Lustro 1S, Coimbra |  
PODŁOGA – Panele VOX, kolekcja Querra Classic, Dąb Macchiato | MEBLE – kolekcja 4 You



DRZWI Z LUSTREM.
ORYGINALNE 
I BARDZO PRAKTYCZNE

— FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE
Oszczędność miejsca: można mieć w mieszkaniu duże 
lustro i wolną ścianę. Dodatkowo zakup skrzydła z tej 
kolekcji to niższy wydatek niż oddzielne kupowanie 
drzwi i lustra. Produkt ten może być łączony z kolekcją 
drzwi Classic oraz z kolekcją Domino firmy INVADO.

— OPCJE DO WYBORU
Lustro można umieścić zarówno z jednej,  
jak i z drugiej strony drzwi, w zależności od tego,  
czy bardziej potrzebne jest w pokoju, czy przedpokoju. 

1

3

Duże lustro,  
które może
być umieszczone
po szerokiej lub
wąskiej stronie
skrzydła, w zależności
od wybranego modelu

W zależności od wariantu 
kolorystycznego, skrzydło 
może być pokryte folią 
ECO-FORNIR lub ENDURO

2
Nasi styliści  

wybrali klamkę  
Tupai 2275 RT
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Lustro 1S
749 zł brutto ENDURO
849 zł brutto ECO-FORNIR

 

Lustro 1W
799 zł brutto ENDURO
849 zł brutto ECO-FORNIR

 

MODELE SKRZYDEŁ Z LUSTREM

KOLORYSTYKA DRZWI

ECO-FORNIR ENDURO

Dąb Szary Heban

Orzech Duro Coimbra

Dąb Eterno Biały Lindo

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło w wersji przylgowej 
— Rama w skrzydłach wykonana z wysokiej jakości MDF 
—  Wypełnienie skrzydła: płycina o grubości 10 mm  

z lustrem o grubości 4 mm
— Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100 cm
— Zamek na klucz, na wkładkę lub WC
— 2 zawiasy wkręcane czopowe dla szerokości  

60, 70 i 80 cm
— 3 zawiasy wkręcane czopowe dla szerokości  

90 i 100 cm
— Możliwość zakupu drzwi w systemie przesuwnym

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Podcięcie wentylacyjne: 50 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Wersja przylgowa:  
ościeżnica regulowana INVADO  
z opaską 6 lub 8 cm 

Drzwi z lustrem mogą być łączone z modelami drzwi z następujących kolekcji: 
— Classic 
— Domino firmy INVADO
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CLASSIC

17

ELEGANCJA
W KLASYCZNYM
STYLU

WNĘTRZE VOX:
DRZWI – Classic 1, Orzech Duro |  MEBLE – komoda Simple



DRZWI CLASSIC.
UNIWERSALNE, TRWAŁE
I BARDZO FUNKCJONALNE

—  STYLISTYCZNE DOPASOWANIE 
Kolekcja drzwi Classic to połączenie uniwersalnego 
modelu drzwi z dodatkowymi elementami,  
które nawiązują do kolekcji mebli Classic od VOX. 
Charakterystycznym elementem kolekcji jest listwa 
dekoracyjna funkcjonująca w różnych układach. 
Ten sam motyw wykorzystano również w ościeżnicy, 
co stanowi estetyczne dopełnienie całości, tworząc 
wraz z drzwiami spójne wnętrze.

—  WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI 
Drzwi Classic są dostępne w czterech kolorach  
oklein (Orzech Duro, Dąb Eterno, Heban, Biały Lindo) 
i mogą być ozdobione listwą ryflowaną lub szybą 
Satinato. Dzięki temu łatwiej jest dostosować drzwi  
do charakteru wnętrza.

1

2
Charakterystyczny 
motyw fali 
występuje  
na skrzydle  
i ościeżnicy

Drzwi Classic 
są dostępne 

w dwóch 
wariantach 

wykończenia: 
ECO-FORNIR

i ENDURO
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Classic 1
649 zł brutto ENDURO
749 zł brutto ECO-FORNIR

 

MODELE SKRZYDEŁ CLASSIC 

KOLORYSTYKA DRZWI

ECO-FORNIR ENDURO

Orzech Duro Biały Lindo

Dąb Eterno Heban

INFORMACJE DODATKOWE

— Drzwi ramowe w systemie przylgowym
— Płyta MDF okleinowana  
— Kolorystyka ENDURO: Biały Lindo, Heban 
—  Kolorystyka ECO-FORNIR:  

Orzech Duro, Dąb Eterno
— Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100 cm
— 2 zawiasy wkręcane czopowe dla szerokości  

60, 70 i 80 cm 
— 3 zawiasy wkręcane czopowe dla szerokości  

90 i 100 cm
— Zamek na klucz, na wkładkę lub WC
— Skrzydło drzwi Classic 1 – płycina 10 mm  

z listwą ryflowaną, skrzydło drzwi  
Classic 8 – płycina 10 mm  
z szybą gładką Satinato 4 mm

RODZAJE OŚCIEŻNIC

Classic 8
749 zł brutto ENDURO
799 zł brutto ECO-FORNIR
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Podcięcie wentylacyjne: 50 zł brutto —  Wersja przylgowa: 
ościeżnica regulowana INVADO z opaską 6 lub 8 cm

— Opaska do ościeżnicy Classic

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 57



UNIWERSALNA 
STYLISTYKA

DOPPIO
DRZWI WEJŚCIOWE 18

DRZWI – Doppio 8



—  DO WYBORU 
Doppio to białe drzwi wejściowe, dostępne w różnych 
wariantach stylistycznych: awangardowym – z czarnymi 
listwami – lub klasycznym – z modnym frezowaniem.  
W ofercie znajdują się również drzwi gładkie. Do wyboru  
są ponadto trzy pakiety wyposażeniowe: skrzydło 
drzwiowe lub drzwi z pakietem Silver lub Gold.

—  UNIKATOWE I NOWOCZESNE 
Biel drzwi znakomicie podkreślają starannie dobrane 
kontrastowe elementy: czarne klamki z rozetami, czarne 
osłonki na zawiasy i czarny wizjer, a także czarne listwy 
dekoracyjne (w wariancie awangardowym). Doppio  
to ciekawe drzwi wyróżniające się unikatową stylistyką.

—  MODNA BIEL 
Białe drzwi wewnętrzne są wciąż niezwykle popularne  
ze względu na ich uniwersalny charakter i fakt,  
że najłatwiej jest je dopasować do każdego stylu wnętrza. 
Doppio znakomicie wpisuje się w ten trend i sprawia,  
że mieszkanie staje się spójną stylistycznie całością.

DRZWI DOPPIO.
BIEL W ROLI GŁÓWNEJ 1

Czarne,  
eleganckie 

kontrastowe  
detale

3 

2
Trzy warianty  
wykończenia:  
frezowanie,  
czarne listwy  
lub gładka biała  
powierzchnia

Wypełnienie  
płytą pełną
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MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH DOPPIO

KOLORYSTYKA DRZWI

Doppio 1

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 2

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 0

959 zł brutto SKRZYDŁO
1329 zł brutto PAKIET SILVER 
1749 zł brutto PAKIET GOLD

PAKIET SILVER 

— Skrzydło wraz ze stałą ościeżnicą
— Próg ze stali nierdzewnej
— Skrzydło zamontowane na ościeżnicy

SKRZYDŁO

— Pojedyncze skrzydło drzwiowe  
bez ościeżnicy i progu

PAKIET GOLD

— Skrzydło wraz ze stałą ościeżnicą
— Klamka i rozeta w kolorze czarnym, wizjer w kolorze czarnym,  

osłonki metalowe zawiasów w kolorze czarnym (6 szt.)
— Wkładki w systemie jednego klucza 30/45 i 30G/45 lub 30/45G  

w kolorze nikiel satyna
— Próg ze stali nierdzewnej – srebrny
— Skrzydło zamontowane na ościeżnicy
— Okucia do własnego montażu
— Wykonane wiercenia pod wkręty w klamce i rozecie  

oraz wiercenie pod wizjer

KOLORYSTYKA DODATKÓW

Biały Twin

Czarny

Doppio 3

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 4

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

INFORMACJE DODATKOWE

— Izolacyjność akustyczna na poziomie Rw = 32 dB
— Ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
— Wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
— Wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
— Grubość skrzydła: 46 mm
— Dodatkowa uszczelka w skrzydle
— Krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT PCV
— Płyta HDF pokryta folią PCV
— 3 srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D
— 2 zamki trzybolcowe antywłamaniowe klasy 2 na wkładkę 

patentową (w cenie opcjonalny wybór tylko zamka dolnego)
— 3 bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów  

(w cenie opcjonalny wybór bez bolców)

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.
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MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH DOPPIO

OPCJE ZA DOPŁATĄ (nie dotyczy pakietu Gold)

— Zestaw dedykowanych okuć w kolorze czarnym – wizjer, 
osłonki metalowe, wkładki w systemie jednego klucza 30/45  
i 30G/45 lub 30/45G, klamka i rozeta górna (nikiel satyna):  
400 zł brutto

— Wizjer: 20 zł brutto
— Próg z twardego drewna z uszczelką o szerokości 55 mm  

lub próg ze stali nierdzewnej z uszczelką: 80 zł brutto
— Samozamykacz ramieniowy: 260 zł brutto
— Wzmocnienie pod samozamykacz: 30 zł brutto
— Uszczelka opadająca: 120 zł brutto

— Skrócenie drzwi (skrzydło i ościeżnica) do 8 cm  
(co 1 cm) lub produkt wg normy CZ: 70 zł brutto

— Wkładka 30/45: 40 zł brutto
— Wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G: 70 zł brutto
— Wkładka 30/45 i wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G  

w systemie jednego klucza: 120 zł brutto
— Osłonki metalowe zawiasu (nikiel satyna, patyna; 

cena za komplet na jeden zawias): 15 zł brutto
— Klamka Essen (nikiel satyna): 100 zł brutto
— Szyld górny Essen (nikiel satyna): 40 zł brutto

Doppio 5

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 6

999 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 8

1149 zł brutto SKRZYDŁO
1549 zł brutto PAKIET SILVER
1999 zł brutto PAKIET GOLD

Doppio 7

1099 zł brutto SKRZYDŁO
1499 zł brutto PAKIET SILVER 
1949 zł brutto PAKIET GOLD

RODZAJE OŚCIEŻNIC (przy zakupie samych skrzydeł)

— Ościeżnica regulowana 
(według katalogu ERKADO)

— Ościeżnica stała 
Ościeżnica stała: 300 zł brutto 
Opaska: 60 zł brutto 
Ćwierćwałek: 30 zł brutto
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ELEGANCKO  
I PRAKTYCZNIE

19
BASTION
DRZWI WEJŚCIOWE



DRZWI BASTION.
NA STRAŻY TWOJEGO WNĘTRZA

— SPRAWDZONA KONSTRUKCJA
Drzwi wejściowe muszą gwarantować bezpieczeństwo. 
Dlatego modele Bastion cechują się solidnym 
wykonaniem i wyjątkową wytrzymałością.  
Są wyposażone w dwa trójbolcowe zamki, zawiasy  
z bolcami antywyważeniowymi i szerokokątny wizjer.

— WSZECHSTRONNA GAMA
Bogata kolorystyka sprawia, że każdy może znaleźć 
drzwi odpowiednie do swoich potrzeb i gustów. 
Nakładana w technologii bezprzylgowej okleina 
zapewnia świetny wygląd oraz odporność  
na zadrapania.

— ELEGANCKO I PRAKTYCZNIE 
W modelach V1 i V2 na prostym skrzydle zastosowano 
tradycyjne tłoczenia, w dwóch wzorach różniących  
się zarówno rysunkiem, jak i grubością linii frezowania. 
Dekoracja to jednak nie wszystko – dzięki zastosowanej 
w skrzydle płycie dźwiękochłonnej drzwi pełnią też 
funkcję wygłuszającą.

1

3

2
Dobra izolacja 
akustyczna drzwi

22 warianty 
kolorystyczne 
okleiny

Modele V1 i V2 
stworzone przez 

projektantów VOX
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MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH BASTION

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania.

Bastion R60
1783,50 zł brutto*
2583 zł brutto**

Bastion V2
1499 zł brutto*
2149 zł brutto**

Bastion A37
1599 zł brutto*
2399 zł brutto**

Bastion V1
1499 zł brutto*
2149 zł brutto**

Bastion N02
1537,50 zł brutto*
2337 zł brutto**

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Klamka KR CENTER
— Rozeta KR CENTER
— Komplet wkładek Gerda  

w systemie jednego klucza,  
cena zestawu: 180 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica prosta drewniana
— Ościeżnica regulowana  

drewniana

Sonoma

Orzech Japoński

Cedr

Orzech

Dąb Bagienny

Dąb

Dąb Japoński

Mokka

Dąb Szary Grafit Stary

Akacja

Wenge Deska

Biały Grafit Olcha

Heban Grafit Horyzontalny –
usłojenie poziome

Dąb Złoty

Beton OłówkowyBeton Naturalny

Beton Srebrny

Kasztan

KOLORYSTYKA DRZWI
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* Cena drzwi (skrzydło + ościeżnica) z ościeżnicą drewnianą pełną
** Cena drzwi (skrzydło + ościeżnica) z ościeżnicą drewnianą regulowaną

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

— Szerokości skrzydła: 80 i 90 cm
— Rama z drewna klejonego
— Aluminiowy profil wzmacniający
— Płyta dźwiękochłonna zapewniająca lepsze 

wygłuszenie drzwi – izolacja akustyczna  
na poziomie 32 dB

— Rama obłożona płytą MDF o grubości 6 mm, 
wykończoną okleiną PCV

— Zamki górny i dolny (trójbolcowe),  
uszczelka, wizjer szerokokątny, próg,  
zawiasy z bolcami antywyważeniowymi

INFORMACJE DODATKOWE
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Klamka KR CENTER
— Rozeta KR CENTER
— Komplet wkładek Gerda  

w systemie jednego klucza,  
cena zestawu: 180 zł brutto

DRZWI Z NATURY 
DOSKONAŁE

20
VOCAL
DRZWI ZEWNĘTRZNE



— NATURALNE DREWNO
Wierzchnią warstwę wodoodpornej sklejki pokrywa 
okleina z naturalnego drewna. Szlachetne materiały 
sprawiają, że drzwi pozostaną naturalnie piękne przez 
długie lata.

— TRWAŁE I NIEZAWODNE
Drzwi zewnętrzne Vocal są wyjątkowo trwałe. 
Gwarantuje to skrzydło o grubości 78 mm, 
którego podstawą jest solidna sosnowa rama oraz 
wodoodporna okładzina zewnętrzna. Taka budowa 
drzwi, przy zachowaniu walorów estetycznych dębu, 
daje ochronę termiczną cieplejszej sosny. Wypełnienie 
drzwi stanowi materiał termoizolacyjny.

— ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Drzwi Vocal mają klasę antywłamaniową RC2. 
Wyposażone są w zamek hakowy trzypunktowy firmy 
Winkhaus. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wręg 
antywyważeniowy po stronie zawiasowej. Przebadane 
przez notyfikowane niezależne laboratorium drzwi 
dają podstawę do zniżek ubezpieczeniowych.

— ELEGANCKA STYLISTYKA
Drzwi wyróżniają się elegancką stylistyką  
oraz atrakcyjnymi kolorami i zróżnicowanymi 
wariantami przeszkleń. Każdy może wybrać model, 
który najbardziej mu odpowiada i który umiejętnie 
podkreśli styl całego domu.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych 
i słońca przez wstawianie ich we wnękach lub stosowanie daszku nad drzwiami montowanymi w ścianach  
prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe  
w okresie letnim. Skorzystanie z pomocy autoryzowanych grup montażowych powoduje przedłużenie  
gwarancji o 12 miesięcy. Wykaz autoryzowanych grup montażowych dostępny na stronie: www.drzwi-cal.pl

1
3 

2
Pakiet szybowy 
dwukomorowy 
z szybami Reflex 
oraz dwiema 
powłokami
Termofloat

Zewnętrzne 
okładziny ze sklejki 

wodoodpornej 
okleinowanej 

dębem
Zamek listwowy 
trzypunktowy na 
jedną wkładkę

DRZWI VOCAL .
PIĘKNE I PRESTIŻOWE
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Somma
5799 zł brutto

Somma
5799 zł brutto

KOLORYSTYKA DRZWI

Pakiet szybowy 
dwukomorowy 
z szybami Reflex 
oraz dwiema 
powłokami
Termofloat

MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH VOCAL
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TERMICZNA OSŁONA PODPROŻA TOP
329 zł brutto

Dąb Ciemny

Dąb Winchester

Pozostałe okleiny według wzornika CAL.
Podane ceny obowiązują dla oklein: sosna, dąb na sośnie.

— Skrzydło płytowe o grubości 78 mm
— Ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, okleinowana dębem
— 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 
— Zamek trzypunktowy na jedną wkładkę, rozstaw 92 mm
— System antywyważeniowy („wręg francuski”)
— Podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) 
— Rama drewniana na bazie drewna sosnowego
— Próg aluminiowy przystosowany do Top
— Zewnętrzne okładziny ze sklejki wodoodpornej okleinowanej dębem
— Frezowania ozdobne od zewnętrznej strony
— Materiał termoizolacyjny
— Konstrukcja skrzydła wzmocniona stalowym ceownikiem od strony zamka
— Klasa antywłamaniowa RC2
— Pakiet szybowy dwukomorowy okienny, z dwiema powłokami Termofloat, szyby P4 Reflex
— Współczynnik izolacyjności termicznej U = 0,9 W/m2K i akustycznej Rw = 34 dB
— Opcje za dopłatą według cennika CAL

INFORMACJE DODATKOWE

Cennik obowiązuje od 1.04.2019 r. do odwołania. 67



vox.pl

Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki oraz cen prezentowanych 
wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest transakcja bezpośrednio przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Niniejszy 
katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W katalogu zaprezentowano 
przykładowe wzory z oferty. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by  
Składy VOX Sp. z o.o. s.k. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory 
zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – kwiecień 2019 r.


