
DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEJŚCIOWE
KOLEKCJE 2018



POCZĄTEK DOMU. 
ZAPOWIEDŹ WNĘTRZA. 
ZA NIMI JESTEŚ U SIEBIE

Dom zaczyna się za drzwiami. W VOX mamy takie, które potrafią sprostać każdej wizji. Tej, której 
istotą są piękno i oryginalność. Tej, która wymaga trwałości na lata. I tej, w której ponad wszystko 
liczy się bezpieczeństwo. Są i takie, które potrafią podjąć wszystkie wyzwania naraz. W tym katalogu 
znajdziesz drzwi zewnętrzne i wejściowe zaprojektowane przez VOX, stworzone we współpracy  
z najlepszymi producentami.





TRENDY
VOX

W NAJLEPSZYM 
STYLU



POWRÓT DO NATURY

Żyjemy w biegu, oderwani od natury. Z tęsknoty otaczamy  
się przedmiotami, które nam o niej przypominają. 

Okleina z naturalnego drewna i naturalna kolorystyka sprawiają,  
że kolekcje drzwi PURO i VOCAL emanują urokiem i ciepłem.  
A naturalnie jest od samego wejścia.

ORYGINALNIE , 
BO NA BIAŁO

Minimalistycznie piękna i nieprzemijalna. Mówią, że biel 
sprawdza się wszędzie. Zjawiskowo pojawia się również  
na drzwiach wejściowych DOPPIO.

Nieważne, czy w wersji klasycznej, czy nowoczesnej – od zewnątrz 
intryguje, a do środka wprowadza harmonię, współgrając  
z drzwiami wewnętrznymi.
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DRZWI PURO.
TRADYCYJNE 
LUB NOWOCZESNE

1
Czarna szyba  

i dobrane 
kolorystycznie 
okucia, w tym 

czarna klamka 
AXA, dodają 

drzwiom elegancji

2
Naturalna 
sklejka drewniana 
z fornirem 
dębowym

3
Klasa 

antywłamaniowa 
RC2  

w STANDARDZIE III

—  DWIE WERSJE STYLISTYCZNE 
Drzwi PURO występują w dwóch wariantach:  
prostym i nowoczesnym lub z charakterystycznym 
pionowym frezowaniem, które dodaje im 
rustykalnego charakteru. Czarne okucia, osłonki 
na zawiasy oraz ciemne przeszklenie – dzięki tak 
eleganckiemu i spójnemu wykończeniu drzwi PURO 
nawet za dwadzieścia lat nie stracą nic ze swojej 
aktualności.

—  DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE 
Skuteczną izolację zapewniają ponadprzeciętna 
grubość skrzydła – 90 mm, wypełnienie 
termoizolacyjne oraz próg aluminiowy z uszczelką. 
Dzięki naturalnej okleinie drzwi zachowają elegancki 
wygląd przez długie lata.

—  KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO 
Komfort użytkowania gwarantuje trwała i sztywna 
konstrukcja drzwi, a wysoki poziom ochrony 
zapewniają zawiasy zabezpieczone przed 
wykręceniem, metalowy stabilizator w ramiaku  
od strony zamka, trzykomorowy wkład szybowy oraz 
dwa niezależne zamki (jeden klucz do obu zamków).



MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PURO

STANDARD II 4999 zł brutto

    STANDARD I + dodatkowe opcje:
— Zamek listwowy hakowy z dodatkowym
    zamkiem górnym niemieckiej firmy GU
— Punktowe zaczepy regulowane firmy GU 
— Próg termiczny aluminiowy firmy GU

STANDARD III 7099 zł brutto

    STANDARD I + II + dodatkowe opcje:
— Pięciopunktowy zamek listwowy klasy C 
    z automatycznym ryglowaniem, 
    z dodatkowym zamkiem górnym firmy GU
— Listwa zaczepowa regulowana 
    do zamka automatycznego firmy GU
— 2 wkładki patentowe klasy C 
    w systemie jednego klucza firmy Wilka
— Wkład szybowy antywłamaniowy w klasie P4
— Dodatkowy metalowy stabilizator 
    w ramiaku od strony zawiasów
— Wklejki z drewna dębowego 
    w brzegowych listwach ramiaków

STANDARD I 4499 zł brutto

— Skrzydło o grubości 90 mm z uszczelką
— Ościeżnica stała o szerokości 100 mm z uszczelką
— Metalowy stabilizator w ramiaku od strony zamka
— Trzykomorowy, czteroszybowy wkład, zespolony 
    z szybą czarną niewpuszczaną w aplikację
— 4 zawiasy szwajcarskiej firmy SFS regulowane 
    w 3 płaszczyznach, z zabezpieczeniem 
    przed wykręceniem i nakładkami ozdobnymi
— Wysokiej jakości klamka czarna AXA Niagara,  

długi szyld
— 2 zamki niezależne
— 2 wkładki patentowe w systemie jednego klucza 
    niemieckiej firmy Wilka
— Górna wkładka z gałką
— Komplet kluczy – 6 sztuk
— Próg aluminiowy z uszczelką

OrzechDąb Bagienny

PalisanderLaztracyt

Dąb BielonyStary Dąb

Dąb WinchesterRal 7016 
(Antracyt)

KOLORYSTYKA DRZWI

Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.8
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DRZWI Z NATURY 
DOSKONAŁE

2
VOCAL
DRZWI ZEWNĘTRZNE
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— 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 zostały wyposażone w skuteczny system 
antywyważeniowy oraz w dwa niezależne zamki. 
Są to zamki o wysokim stopniu zabezpieczenia  
antywłamaniowego, co dodatkowo podnosi 
bezpieczeństwo domu i daje 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
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2
Pakiet szybowy 
dwukomorowy 
z szybami Reflex 
oraz dwiema 
powłokami
Termofloat

Zewnętrzne 
okładziny ze sklejki 

wodoodpornej 
okleinowanej 

dębem
Dwa niezależne
zamki

DRZWI VOCAL .
PIĘKNE I PRESTIŻOWE



KOLORYSTYKA DRZWI

Proponowane kolory
odpowiadają popularnym
kolorom oklein PCV.

Pakiet szybowy 
dwukomorowy 
z szybami Reflex 
oraz dwiema 
powłokami
Termofloat

MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH VOCAL

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło płytowe o grubości 78 mm
— Ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, okleinowana dębem
— 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 
— Rozstaw zamka: 72 mm, 2 niezależne zamki 
— 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
— Pakiet szybowy dwukomorowy okienny, z 2 powłokami Termofloat, szyby Reflex
— Współczynnik izolacyjności termicznej U = 0,9 W/m2K i akustycznej Rw = 34 dB

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Zamek M 2.1; trzypunktowy na 1 wkładkę: 396 zł brutto
— Zamek M 2.2; trzypunktowy na 2 wkładki: 430,50 zł brutto
— Podcięcie drzwi – min. wysokość 2014 mm: 123 zł brutto
— Pogrubienie ramiaków ościeżnicy: 615 zł brutto
— Szkło mleczne: 123 zł brutto
— Naświetla dębowe: według cennika drzwi zewnętrznych

SOMMA
4399 zł brutto
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REKOMENDOWANY ZESTAW 
DO PIELĘGNACJI
77,49 zł brutto

TERMICZNA OSŁONA PODPROŻA TOP
147,60 zł brutto

Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.

Dąb Ciemny

Dąb Winchester
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UNIWERSALNA 
STYLISTYKA

DOPPIO
DRZWI WEJŚCIOWE

PREMIERA 2018
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—  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 
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
Czarne listwy, 
frezowanie 
lub gładka biała 
powierzchnia

Stylistycznie 
dopasowane 
osłonki na zawiasy

3
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MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH DOPPIO

KOLORYSTYKA DRZWI

DOPPIO 1
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

DOPPIO 2
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

DOPPIO 0
879 zł brutto SKRZYDŁO
1219 zł brutto PAKIET SILVER 
1599 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

14 Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.

Biały Twin

Czarny



DOPPIO 3
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

DOPPIO 4
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

DOPPIO 5
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH DOPPIO

INFORMACJE DODATKOWE

— Izolacyjność akustyczna na poziomie Rw = 32 dB
— Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
— Wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
— 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 RC2 na wkładkę 

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

(w cenie opcjonalny wybór bez bolców)

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): 
379 zł brutto

— Wizjer: 14,76 zł brutto
— Próg z twardego drewna z uszczelką szerokości 55 mm  

lub próg ze stali nierdzewnej z uszczelką: 61,50 zł brutto
— Próg z twardego drewna do ościeżnicy regulowanej 
— Samozamykacz: 246 zł brutto
— Wzmocnienie pod samozamykacz: 24,60 zł brutto
— Uszczelka opadająca: 110,70 zł brutto

— Skrócenie drzwi (skrzydło i ościeżnica) do 8 cm  
(co 1 cm) lub produkt wg normy CZ: 61,50 zł brutto

— Wkładka 30/45: 36,90 zł brutto
— Wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G: 55,35 zł brutto
— Wkładka 30/45 i wkładko-gałka 30G/45 lub 30/45G  

w systemie jednego klucza: 104,55 zł brutto
— Osłonki metalowe zawiasu (nikiel satyna, patyna),  

cena za komplet na jeden zawias: 11,07 zł brutto
— Klamka ESSEN (nikiel satyna): 86,10 zł brutto
— Szyld górny ESSEN (nikiel satyna): 30,75 zł brutto

14 Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.

DOPPIO 6
899 zł brutto SKRZYDŁO
1279 zł brutto PAKIET SILVER 
1659 zł brutto PAKIET GOLD

15



DOPPIO 8
1069 zł brutto SKRZYDŁO
1419 zł brutto PAKIET SILVER 
1799 zł brutto PAKIET GOLD

DOPPIO 7
1029 zł brutto SKRZYDŁO
1399 zł brutto PAKIET SILVER 
1779 zł brutto PAKIET GOLD

— Ościeżnica stała 
Ościeżnica stała: 279,21 zł brutto 
Opaska: 49,20 zł brutto 
Ćwierćwałek: 22,14 zł brutto

RODZAJE OŚCIEŻNIC (przy zakupie samych skrzydeł)

— Ościeżnica regulowana

Zakres regulacji (mm) Ceny brutto

80-100 381,30 zł 

100-120 388,68 zł 

120-140 403,44 zł 

140-160 418,20 zł 

160-180 440,34 zł 

180-200 447,72 zł

200-220 462,48 zł

220-240 477,24 zł 

240-260 492,00 zł 

260-280 506,76 zł 

260-300 521,52 zł 

280-300 521,52 zł 

300-320 536,28 zł 

320-340 551,04 zł 

340-360 605,16 zł 

360-380 619,92 zł 

380-400 649,44 zł 

400-420 664,20 zł 

MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH DOPPIO

16 Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.
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CREDO
DRZWI WEJŚCIOWE

PEŁNA PROSTOTY 
ELEGANCJA

4



4
DRZWI CREDO.
MINIMALIZM 
Z PIĘKNYM ELEMENTEM

1
Wymienny panel 
na bazie drewna, 

pokryty najwyższej 
klasy laminatem 

2
Zamek  
i klamka Gerda

3
Aluminiowa 

listwa

—  CHARAKTERYSTYCZNY DETAL 
Dekoracyjna aluminiowa listwa oraz wizjer tworzą 
spójną i klarowną kompozycję. Smukła pionowa 
linia kontrastuje z kolorem drzwi. Wizjer, oprócz 
swojej czysto praktycznej funkcji, jest harmonijnie 
wkomponowanym estetycznym detalem.

—  DWIE WERSJE WNĘTRZA 
Drzwi CREDO mogą być zbudowane na bazie modeli 
WX 10 lub CX 10. Modele te mają identyczne panele 
wierzchnie, ale różnią się wypełnieniem. Dodatkowo, 
zewnętrzna okładzina panelowa jest wymienialna, 
co oznacza, że w przypadku uszkodzenia drzwi 
lub zmiany aranżacji mieszkania nie ma potrzeby 
wymiany całego skrzydła.

—  PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO 
Solidne, znakomicie zabezpieczone, antywłamaniowe 
drzwi CREDO zostały wyposażone w wysokiej jakości 
zamek renomowanej firmy Gerda.

19



MODELE DRZWI CREDO

KOLORYSTYKA 
DRZWI

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wyposażenie ościeżnicy  
we wbudowany elektrozaczep:

    239 zł brutto
— Wizjer: 30 zł brutto
— Wizjer elektroniczny:
    369 zł brutto
— System jednego klucza: 
    49 zł brutto

INFORMACJE DODATKOWE – WX 10

— Stalowe skrzydło o grubości 62 mm, przylgowe, 
    z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
— Okładziny panelowe wykonane z kompozytu na bazie drewna, 
    pokryte najwyższej klasy laminatem drewnopodobnym
— Zamek centralny ZW 1000 klasy 7C
— Zamek dodatkowy ZW 550 klasy 7C
— Wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
— Wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu 
    i aluminiowymi osłonkami
— Uszczelka przylgowa skrzydła
— Stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
— Próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką lub metalowy z uszczelką
— Klasa odporności na włamanie RC2; 6 punktów ryglowania
— Klamka z szyldem podłużnym, szyld górny i dwie wkładki – w standardzie 

VC-A na dole wkładka w klasie C z kluczem budowlanym, na górze wkładka 
z gałką w klasie A

INFORMACJE DODATKOWE – CX 10

— Stalowe skrzydło o grubości 62 mm, przylgowe, 
    z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
— Okładziny panelowe wykonane z kompozytu na bazie drewna, 
    pokryte najwyższej klasy laminatem drewnopodobnym
— Zamek centralny ZW 3000 klasy 7C
— Zamek dodatkowy ZW 550 klasy 7C
— Wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
— Wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu  

i aluminiowymi osłonkami
— Uszczelka przylgowa skrzydła
— Stalowa ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, laminowanej  

w kolorze skrzydła, z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
— Próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką lub metalowy z uszczelką
— Klasa odporności na włamanie RC3; 9 punktów ryglowania
— Klamka z szyldem podłużnym, szyld górny i dwie wkładki – w standardzie 
    VC-A na dole wkładka w klasie C z kluczem budowlanym, na górze wkładka  

z gałką w klasie A20 Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.

CREDO WX 10
2599 zł brutto
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CREDO CX 10
3299 zł brutto
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5
BOGATA 
OFERTA

W naszej ofercie znajdziesz nie tylko 
drzwi VOX, ale również kolekcje innych 
marek, jak El Prema. Na nie również 
warto zwrócić uwagę.
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DRZWI EL PREMA.
KOMFORTOWY WYBÓR

— RÓŻNORODNA STYLISTYKA
Te drzwi zwracają uwagę zróżnicowanym 
wzornictwem. Ciekawe frezowanie, dostępne kolory
i pakiety szybowe stwarzają wiele interesujących 
możliwości aranżacyjnych.

— DOSKONAŁA OCHRONA
Drzwi EL PREMA stanowią bardzo dobrą ochronę 
domu przed deszczem, wiatrem i mrozem. To przede 
wszystkim zasługa wypełnienia termoizolacyjnego, 
a także obustronnego poszycia z wodoodpornej sklejki. 

— TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Wręg antywyważeniowy, dwa niezależne zamki, 
stalowa rama zapobiegająca wypaczeniom, 
obustronne poszycie – wszystko to sprawia, że drzwi 
EL PREMA nie tylko gwarantują odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa, ale także zapewniają wiele lat 
bezproblemowego użytkowania.

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.



MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EL PREMA

KOLORYSTYKA DRZWI

SANTANDER
2899 zł brutto
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SIMPLE
2499 zł brutto
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SLIM
2649 zł brutto
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EXCLUSIVE
2849 zł brutto
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

—  Wersja drzwi pasywnych: 
skrzydło o grubości  
92 mm i 102 mm

— Szerokość skrzydła: 80 i 100 cm
— Zamek listwowy
— Drzwi o wymiarze Hz 2030 mm

RODZAJE OŚCIEŻNIC

—  Ościeżnica wykonana z klejonki z drewna 
sosnowego, oklejona naturalnym fornirem, 
z zastosowaniem aluminiowego progu 
z uszczelką

INFORMACJE DODATKOWE

— Standardowa szerokość skrzydła: 90 cm
— Płyta kompozytowa z wręgiem antywyważeniowym
— Grubość drzwi: 75 mm
— Otwieranie uniwersalne, na zewnątrz i do wewnątrz budynku
— Konstrukcja skrzydła: rama stalowa spawana na obwodzie całego skrzydła  

z obustronnym poszyciem ze sklejki wodoodpornej, minimalizująca naprężenia  
i zapobiegająca wypaczeniom skrzydła, w wykończeniu dębowym, obłożona ramą 
z klejonki z drewna sosnowego, ze stelażem wewnętrznym oraz wypełnieniem 
termoizolacyjnym o grubości 60 mm

— Współczynnik przenikania ciepła: U = 1,4 W/m2K
— Przeszklenie: zestawy trzyszybowe w zespoleniu, szyby: piaskowane, refleksyjne
— 3 sztuki zawiasów czopowych z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach
— Zamek o rozstawie 72 mm oraz dodatkowy zamek górny

SALERNO
2799 zł brutto
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ch

23Cennik obowiązuje od 1.02.2018 roku do odwołania.

Orzech

Antracyt

Dąb Ciemny

Dąb Złoty



Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. 
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od pokazywanych w katalogu.

vox.pl

MIEJSCE NA 
PIECZĄTKĘ SALONU


