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Dlaczego WIŚNIOWSKI?

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela 

marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, 

który za cel postawił sobie tworzenie produktów 

innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie 

potrzeby klientów. 

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny 

i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego 

doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi 

i ogrodzeń, by oferować naszym klientom 

najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego 

potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają 

przed jego mieszkańcami.

Obecnie na ponad 200 000 m2 produkujemy 

tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. 

Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać 

o indywidualne oczekiwania naszych klientów. 

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, 

dlatego w procesie tworzenia naszych produktów 

słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj 

markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu 

i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo
Odporność na włamanie drzwi 
NOVA w klasie RC2 potwierdzona 
badaniami Instytutu ITB.

Termoizolacja
Współczynnik przenikania ciepła Ud 
na poziomie od 0,94 W/m2K dla drzwi 
NOVA o wymiarach referencyjnych 
1180 x 2095 mm z panelem pełnym.

Dźwiękoszczelność
Drzwi NOVA redukują 
w pomieszczeniach hałas docierający 
z zewnątrz, co zapewnia komfort 
akustyczny. 

Program  
Czyste Powietrze
Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI 
spełniają załozenia programu 
“CZYSTE POWIETRZE.

Stabilność
Drzwi NOVA wykonane są z wysokiej 
klasy materiałów. Zapewniają one 
właściwą sztywność i trwałość 
co pozwala otrzymać produkt 
dopasowany idealnie do swoich 
potrzeb.

330,94
Ud

Design
Drzwi NOVA to uniwersalne 
wzornictwo, ale również szeroka 
gama kolorów, aplikacji, przeszkleń 
i wyposażenia, które pozwalają 
na właściwy styl i design.
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NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 wzorów, 

z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL (mat struktura), dekorów, oklein drewnopodobnych lub kolekcji Home Inclusive 2.0. W standardowym 

wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który gwarantuje szczelność drzwi i ochronę przed hałasem, chłodem i wiatrem. Wysoki parametr 

wodoszczelności pozwala natomiast zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich trwałość.
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Wypełnienie termoizolacyjne
– płyta z ekstrudowanej pianki PU 

Szyby: 
44.2 (P2) bezpieczna – standard,
44.2 (P2) mat bezpieczna,
44.2 Stopsol brąz, 44.2 Stopsol szary, 
44.4 (P4) antywłamaniowa za dodatkową opłatą

Uszczelka

Rama skrzydła
z drewna klejonego

Listwa opadająca – opcja

Uszczelka 
w skrzydle po obwodzie oraz dodatkowa 
w ościeżnicy

Przeszklenie
zestaw szyby dwukomorowej bezpiecznej 
o grubości 72 mm, U=0,5 W/m2K z ciepłą ramką 
w standardzie 

Ościeżnica aluminiowa 
z kształtowników trzykomorowych 

z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm

Poszycie skrzydła drzwi 
wykonane z blachy stalowej o grubości 0,75 mm 

Zawiasy 3D 
z osłonkami

Opcjonalnie 
termo-poszerzenie Stropex

oraz profil podprogowy 

Próg tworzywowy 
w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie 

dostępny próg aluminiowy z przegrodą 
termiczną

Kolory HI 2.0 
Dla swoich drzwi Nova możesz 
wybrać jeden z kolorów Home 
Inclusive 2.0 - kolekcji, która łączy 
designem bramy, okna, drzwi 
i ogrodzenia WIŚNIOWSKI.

Okucia i zamki 
W standardzie zamek 
trzypunktowy automatyczny bez 
funkcji czasowej. Opcjonalnie 
można drzwi wyposażyć w zamek 
autotronic i dodać przyciski funkcji 
czasowej.

Uchwyty i klamki  
Do wyboru klamki na szyldach 
podłużnych, dzielonych w kolorach 
inox lub czarnych. 
Uchwyty jednostronne wykonane 
ze stali nierdzewnej lub w kolorze 
czarnym.

Doświetla, naświetla
Konstrukcja doświetli oparta jest 
na ramie aluminiowej wykończonej 
tak samo, jak ościeżnica drzwi 
NOVA. Oferujemy kilka rodzajów 
pakietów szybowych którymi mogą 
zostać wypełnione doświetla. 

Kontrola dostępu 
Do drzwi Nova oferujemy 
możliwość zamówienia zamka 
z silnikiem elektrycznym Autotronic 
i sterować je poprzez przyciski 
funkcji czasowej lub  czytniki: linii 
papilarnych, klawiaturę kodową, 
RFID. DRZWI NOVA6
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m

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

33

TERMOIZOLACJA

0,94
Ud

Ud od 0,94 [w/m2×K] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych 1180 × 2095 mm.
Rw = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg.PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Określenie kierunku 
otwierania drzwi

wewnątrz wewnątrz

zewnątrz zewnątrz

drzwi lewe

wewnątrz wewnątrz

zewnątrz zewnątrz

drzwi prawe
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Drzwi NOVA

1
 
	 Skrzydło	drzwi	o grubości	78	mm – stalowe z grubą przylgą 

wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego  

2
 
	 Ościeżnica	aluminiowa	z kształtowników trzykomorowych 

z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm

3
 
	 Próg tworzywowy w kolorze czarnym w standardzie,  

opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną

4
 
	 Zamek	trzypunktowy automatyczny	bez	funkcji	czasowej  

z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację  
lub opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic

5
 
	 Szeroka	gama	klamek	i	uchwytów	ze stali nierdzewnej  

lub w kolorze czarnym

6
 
	 Wkładka	standardowa	z	3	kluczami	w kolorze stali nierdzewnej, 

opcjonalnie w kolorze czarnym 

7
 
	 3	zawiasy	regulowane w 3 płaszczyznach

8
 
	 Bolce	antywyważeniowe	– 6 szt. w standardzie

9
 
	 Uszczelka	w skrzydle	po obwodzie oraz dodatkowa  

w ościeżnicy

10
 
 W skrzydle – szyba	dwukomorowa	bezpieczna	z ciepłymi	
czarnymi	ramkami wpuszczona w poszycie skrzydła,  
w doświetlach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą  
czarną ramką

11
 
	 Kolory – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej 

proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), 
dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne

12
 
	 Przyciski	funkcji	czasowej (opcja dodatkowa)

13
 
	 Systemy	kontroli	dostępu	(opcja dodatkowa)

14
 
	 Samozamykacz	ukryty	w skrzydle	drzwi	 

(opcja dodatkowa) 
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Gruba przylga Zamek trzypunktowy automatyczny 
z językami

Mikrowyłącznik – opcja  

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja

Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej  
lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą 
– opcja

Jednokanałowy czytnik linii papilarnych

Bolce antywyważenioweZawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy 
lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)

Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią 
i kamerą wyposażoną w detektor ruchu 
wykonującą zdjęcia w podczerwieni

Przyciski funkcji czasowej

Czytnik RFID
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Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz	str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 3810 3855 3900

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4055 4100 4145

Kolor Decor 4070 4125 4190

Okleina 4240 4265 4290

NOVA 001

BESTSELLER

TERMOIZOLACJA

0,94

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Modern Black (RAL 9005) 
Uchwyt: P5, 960 mm

Kolor: RAL 7000 
Uchwyt: P5, 960 mm

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4820 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny;  
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny,  
czarny matowy;   
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze),  
kolor czarny; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA10



Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4560 4605 4650

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4805 4850 4895

Kolor Decor 4820 4875 4940

Okleina 5205 5230 5255

NOVA 002

DESIGN

TERMOIZOLACJA

1,02

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 9016 
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Brown Stone 
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6090 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	DECOR Anteak;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 11



BESTSELLER

TERMOIZOLACJA

1,09
Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 003

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 6012 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Smoke Green 
Uchwyt: Q10 40x40, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5050 5095 5140

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5295 5340 5385

Kolor Decor 5310 5365 5430

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6150 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x40, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;  
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA12



Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 004

DESIGN

TERMOIZOLACJA

1,08

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Heban 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Comfort Grey 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4990 5035 5080

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5235 5280 5325

Kolor Decor 5250 5305 5370

Okleina 5575 5600 5625

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6255 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	RAL 5004 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny,  
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 13



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 005

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Ciemny dąb
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Brown Stone 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4550 4595 4640

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4795 4840 4885

Kolor Decor 4810 4865 4930

Okleina 5195 5220 5245

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5790 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7047 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł.960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,  
stal nierdzewna;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA14



Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 006

DESIGN

TERMOIZOLACJA

1,09

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 7024 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Moody Coral 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5190 5235 5280

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5435 5480 5525

Kolor Decor 5450 5505 5570

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6720 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 15



BESTSELLER

TERMOIZOLACJA

1,08
Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 007

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI True Blue 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4830 4875 4920

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5075 5120 5165

Kolor Decor 5090 5145 5210

Okleina 5415 5440 5465

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5610 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7006 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA16



Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 008

DESIGN

TERMOIZOLACJA

1,02

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Dąb pinia 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Anthracite 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4570 4615 4660

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4815 4860 4905

Kolor Decor 4830 4885 4950

Okleina 5215 5240 5265

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5320 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	RAL 7006 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal 
nierdzewna; od wewnątrz klamka Haga I, szyld 
podłużny, inox; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 17



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 009

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Modern Pearl (RAL 1013)
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Marina Horizon 
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 3985 4030 4075

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4230 4275 4320

Kolor Decor 4245 4300 4365

Okleina 4415 4440 4465

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4960 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Winchester;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna;  
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA18



BESTSELLER

TERMOIZOLACJA

0,94
Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 010

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 7046 
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Modern Maroon 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4055 4100 4145

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4300 4345 4390

Kolor Decor 4315 4370 4435

Okleina 4485 4510 4535

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5200 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	Kwarc;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 19



BESTSELLER

TERMOIZOLACJA

0,94
Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 011

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Warm Stone 
Klamka: Ceres, szyld dzielony
Aplikacja: stal nierdzewna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 3995 4040 4085

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4240 4285 4330

Kolor Decor 4255 4310 4375

Okleina 4425 4450 4475

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4970 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Calvados;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA20



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 012

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Winchester 
Klamka: Haga, szyld podłużny
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Brown Stone 
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 3985 4030 4075

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4230 4275 4320

Kolor Decor 4245 4300 4365

Okleina 4415 4440 4465

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4245 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	RAL 7037 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna; 
Klamka: Haga (od zewnątrz i od wewnątrz), 
szyld podłużny, inox; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 21



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura, pasek 30 [mm] ze stali nierdzewnej. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 013

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 7000 
Uchwyt: Q10 40x20, 1800 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat 
struktura + pas ze stali nierdzewnej 
30 [mm];

Kolor: RAL 7035 
Uchwyt: Q10 40x20, 1600 mm
Aplikacja: DECOR Złoty dąb + pas 
ze stali nierdzewnej 30 [mm];

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4070 4115 4160

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4315 4360 4405

Kolor Decor 4330 4385 4450

Okleina 4500 4525 4550

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5080 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Beton;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura  
+ pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; 
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny,  
czarny matowy;   
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), 
kolor czarny; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA22



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 014

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Deep Brown 
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: DECOR Beton 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Winchester

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4005 4050 4095

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4250 4295 4340

Kolor Decor 4265 4320 4385

Okleina 4435 4460 4485

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5435 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Aplikacja: DECOR Beton;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 23



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 015

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Winchester 
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005;

Kolor: HI Flame Red 
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4055 4100 4145

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4300 4345 4390

Kolor Decor 4315 4370 4435

Okleina 4485 4510 4535

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4800 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: DECOR Heban;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; 
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny,  
czarny matowy;   
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), 
kolor czarny; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA24



TERMOIZOLACJA

1,09

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 016

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Mahoń 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 1019 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4755 4800 4845

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5000 5045 5090

Kolor Decor 5015 5070 5135

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5995 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	HI Modern Graphite;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 25



TERMOIZOLACJA

1,09

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o  grubości 0,75  [mm] z  wypełnieniem PU i  ramiakiem z  drewna klejone-

go. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 
44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 017

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 9016
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Ciemny dąb
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Mahoń 
Uchwyt: P1, 620 mm
Aplikacja: RAL 9002
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5395 5440 5485

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5640 5685 5730

Kolor Decor 5655 5710 5775

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6520 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Graphite;
Aplikacja: DECOR Tytan;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Arco 01, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny,  
stal nierdzewna;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA26



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-
-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowa na od wewnątrz). 

• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 018

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Kwarc 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: HI Warm Stone

Kolor: HI Anthracite 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Anteak

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4695 4740 4785

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4940 4985 5030

Kolor Decor 4955 5010 5075

Okleina 5125 5150 5175

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5970 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: DECOR Złoty dąb;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 27



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o  grubości 0,75  [mm] z  wypełnieniem PU i  ramiakiem z  drewna klejone-

go. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 
44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.
Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 019

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Dąb pinia
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7040 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5075 5120 5165

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5320 5365 5410

Kolor Decor 5335 5390 5455

Okleina 5735 5760 5785

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6685 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Smoke Green;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA28



TERMOIZOLACJA

1,02

BESTSELLER

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 020

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Anteak 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 5001 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4615 4660 4705

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4860 4905 4950

Kolor Decor 4875 4930 4995

Okleina 5280 5305 5330

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5455 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor:	Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: Q10 40x40, dł. 1200 [mm], czarny; 
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, 
czarny matowy;   
Wkładka:	Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 
klucze), kolor czarny; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 29



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt -
-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jedno stronna montowana od wewnątrz). 
Brak możliwości wykonania w klasie RC2. 

• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

– patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 021

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Tytan 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: RAL 9008 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4135 4180 4225

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4380 4425 4470

Kolor Decor 4395 4450 4515

Okleina 4565 4590 4615

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

5525 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Maroon;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA30



TERMOIZOLACJA

0,94

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego.  

Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 022

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 9011 
Klamka:Ceres, szyld dzielony
Aplikacja: DECOR Złoty dąb

Kolor: HI Warm Stone 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4090 4135 4180

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4335 4380 4425

Kolor Decor 4350 4405 4470

Okleina 4520 4545 4570

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

4720 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Złoty dąb;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat 
struktura;
Klamka: Ceres (od zewnątrz i od wewnątrz), 
szyld dzielony, inox; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 31



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o  grubości 0,75  [mm] z  wypełnieniem PU i  ramiakiem z  drewna klejone-

go. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 
44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 023

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7047 
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4580 4625 4670

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4825 4870 4915

Kolor Decor 4840 4895 4960

Okleina 5245 5270 5295

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5760 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal 
nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld 
dzielony, inox;    
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA32



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie 
szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz	str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 024

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Anthracite 
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7047 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: HI Anthracite
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4910 4955 5000

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5155 5200 5245

Kolor Decor 5170 5225 5290

Okleina 5570 5595 5620

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6870 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Dąb Pinia;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal 
nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld 
dzielony, inox;  
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 33



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 025

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Kwarc
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7035 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4605 4650 4695

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4850 4895 4940

Kolor Decor 4865 4920 4985

Okleina 5265 5290 5315

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6135 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Orzech;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;      
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA34



TERMOIZOLACJA

1,05

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o  grubości 0,75  [mm] z  wypełnieniem PU i  ramiakiem z  drewna klejone-

go. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 
44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt -
-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jedno stronna montowana od wewnątrz). 

• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 026

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Modern Maroon 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Tytan 
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5340 5385

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5585 5630

Kolor Decor 5610 5675

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6640 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7024 mat struktura;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat 
struktura;
Szyba:	Stopsol szary;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny,  
stal nierdzewna;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 35



TERMOIZOLACJA

1,09

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 027

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Warm Stone
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5720 5765 5810

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5965 6010 6055

Kolor Decor 5980 6035 6100

Okleina 6810 6835 6860

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

7040 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 3000 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	Stopsol szary;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;    
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA36



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie 
szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 028

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Comfort Grey 
Uchwyt:  Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: DECOR Heban
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Heban 
Uchwyt:  Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4715 4760 4805

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4960 5005 5050

Kolor Decor 4975 5030 5095

Okleina 5375 5400 5425

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6610 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI True Blue;
Aplikacja: DECOR Tytan;
Szyba:	Stopsol szary;  
Uchwyt: Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal 
nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld 
dzielony, inox;    
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 37



TERMOIZOLACJA

1,09

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o  grubości 0,75  [mm] z  wypełnieniem PU i  ramiakiem z  drewna klejone-

go. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 
44.2//44.2 Ug=0,5.

• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt -
-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jedno stronna montowana od wewnątrz). 

• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz 
str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 029

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 7024
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: Q5 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 5870 5915

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 6115 6160

Kolor Decor 6140 6205

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

7200 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna;  
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;    
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.DRZWI NOVA38



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz	str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 030

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: RAL 7006 
Uchwyt:  P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Deep Brown 
Uchwyt:  P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4795 4840 4885

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5040 5085 5130

Kolor Decor 5055 5110 5175

Okleina 5455 5480 5505

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

6325 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;        
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka. WIŚNIOWSKI 39



(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 031

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4820 4865 4910

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 5065 5110 5155

Kolor Decor 5080 5135 5200

Okleina 5480 5505 5530

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5600 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7047 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

DRZWI NOVA40



(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 032

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Okleina Anthracite Grey 
Uchwyt:  P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Winchester 
Uchwyt:  Q45RX, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4545 4590 4635

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4790 4835 4880

Kolor Decor 4805 4860 4925

Okleina 5225 5250 5275

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

5785 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7037 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;        
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

WIŚNIOWSKI 41



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 033

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI True Blue
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4525 4570 4615

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4770 4815 4860

Kolor Decor 4785 4840 4905

Okleina 5185 5210 5235

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5535 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7024 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P10 fi30 dł. 1800 [mm] – kolor czarny 
mat struktura; od wewnątrz klamka Haga I, szyld 
podłużny, czarny mat; 
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), 
kolor czarny;
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

DRZWI NOVA42



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 034

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q45RX, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Marina Horizon 
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4255 4300 4345

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4500 4545 4590

Kolor Decor 4515 4570 4635

Okleina 5115 5140 5165

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5740 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Deep Green;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;        
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

WIŚNIOWSKI 43



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 035

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7035
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4255 4300 4345

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4500 4545 4590

Kolor Decor 4515 4570 4635

Okleina 5115 5140 5165

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5785 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Dąb Pinia;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,  
stal nierdzewna;  
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

DRZWI NOVA44



TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 036

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR Heban 
Uchwyt:  P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7039 
Uchwyt:  P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4255 4300 4345

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4500 4545 4590

Kolor Decor 4515 4570 4635

Okleina 5115 5140 5165

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5495 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;  
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna;        
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];
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TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 037

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4260 4305 4350

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4505 4550 4595

Kolor Decor 4520 4575 4640

Okleina 5150 5175 5200

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5565 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Flame Red;
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P1, dł. 620 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, 
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];
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TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5. 
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz	str. 60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 038

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: DECOR AnTeak 
Uchwyt:  P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 3012 
Uchwyt:  P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4260 4305 4350

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4505 4550 4595

Kolor Decor 4520 4575 4640

Okleina 5150 5175 5200

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5705 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Graphite;
Szyba:	44.4 (P4) antywłamaniowa; 
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1600 [mm] czarny; 
od wewnątrz klamka Mars (RC), szyld dzielony, 
anoda czarna;     
Wkładka:	Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), 
kolor czarny;   
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];
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TERMOIZOLACJA

1,02

DESIGN

Charakterystyka wykonania
• Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. 

Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
• Ościeżnica:	profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
• Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D 

z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. 
• Kierunek	otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz str.	7.	
• Wymiary	drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
• Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny 

(niedostępne w drzwiach klasy RC2) – patrz str.	60-61.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz str. 55-58.

NOVA 039

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz Kolor: Kwarc
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7001
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Ceny drzwi(1) już od... 980 x 2095 
[mm]

1080 x 2095 
[mm]

1180 x 2095
[mm]

Kolory standard (RAL mat struktura) 4260 4305 4350

Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0 4505 4550 4595

Kolor Decor 4520 4575 4640

Okleina 5150 5175 5200

Opcje za dopłatą
Akcesoria dodatkowe na str.	55-59.
Rodzaje szyb na str.	49.
Doświetla, naświetla na str.	52-54.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

RC2

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: 
skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.

5790 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);
Szyba:	44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; 
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny,  
stal nierdzewna; 
Wymiary	drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];
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Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
(1) – Szyba dostępna tylko w doświetlach i naświetlu.  

Dostępne rodzaje przeszkleń

44.2 (P2) mat bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna 

44.4 (P4) antywłamaniowa 33.1 (2B2) mat (1) 33.1 (2B2) (1)

Stopsol brąz Stopsol szary
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Szyby zespolone dwukomorowe

Szyby	zespolone	dwukomorowe	do	doświetli Różnica	cenowa	
za	m2

Szyba	zewnętrzna Szyba	wewnętrzna

44.2 (P2) bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna w	cenie

44.2 (P2) bezpieczna 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 95 zł

44.2 (P2) mat bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna  + 150 zł

44.2 (P2) mat bezpieczna 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 245 zł

44.2 Stopsol brąz, szary 44.2 (P2) bezpieczna  + 85	zł

44.2 Stopsol brąz, szary 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 175	zł

33.1 bezpieczna 33.1 bezpieczna – 45 zł

33.1 mat bezpieczna 33.1 bezpieczna –	15	zł

Panel (wsadowy) 55 mm –	50	zł

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych(1) 
(w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym)

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Szyba	zewnętrzna Szyba	wewnętrzna Wzory	nr	026,	027,	029 Pozostałe	wzory

44.2 (P2) bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna w	cenie w	cenie

44.2 (P2) mat bezpieczna 44.2 (P2) bezpieczna  + 215	zł  + 95 zł

44.2 Stopsol brąz, szary 44.2 (P2) bezpieczna  + 175	zł  + 75 zł

44.2 Stopsol brąz, szary 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 215	zł  + 95 zł

44.2 (P2) bezpieczna 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 170	zł  + 70 zł

44.2 (P2) mat bezpieczna 44.4 (P4) antywłamaniowa  + 395 zł  + 195 zł

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi umieszczone pomiędzy blachami poszycia(1) 
(czarna ciepła ramka w standardzie)  
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Aplikacja(1)  
(tylko od zewnątrz) RAL mat struktura Stal nierdzewna Decor

Wzór 001 — — —

Wzór 002 — w	cenie —

Wzór 003 — w	cenie —

Wzór 004 — w	cenie —

Wzór 005 — w	cenie —

Wzór 006 — w	cenie —

Wzór 007 — w	cenie —

Wzór 008 — w	cenie —

Wzór 009 — w	cenie —

Wzór 010 — w	cenie —

Wzór 011 — w	cenie —

Wzór 012 — w	cenie —

Wzór 013 w	cenie 40	zł 25 zł

Wzór 014 w	cenie 40	zł 25 zł

Wzór 015 w	cenie 40	zł 25 zł

Wzór 016 — w	cenie —

Wzór 017 w	cenie 305	zł 130	zł

Aplikacja(1)

(tylko od zewnątrz) RAL mat struktura Stal nierdzewna Decor

Wzór 018 w	cenie 315	zł 130	zł

Wzór 019 w	cenie 125	zł 55 zł

Wzór 020 — w	cenie —

Wzór 021 — w	cenie —

Wzór 022 w	cenie 55 zł 25 zł

Wzór 023 w	cenie 110	zł 45 zł

Wzór 024 w	cenie 60	zł 80	zł

Wzór 025 — w	cenie —

Wzór 026 w	cenie 130	zł 55 zł

Wzór 027 — w	cenie —

Wzór 028 w	cenie 140	zł 60	zł

Wzór 029 w	cenie 210	zł 90	zł

Wzór 030 — w	cenie —

Wzór 031 — w	cenie —

Wzór 032 — w	cenie —

Wzór 033 — w	cenie —

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

We wzorach NOVA można zastosować aplikacje nawierzchniowe w kilku różnych wariantach wykończeń. Mogą one być malowane w kolorze RAL mat 
struktura oraz HI 2.0, wykonane ze stali nierdzewnej oraz jako aplikacje w kolorze Decor.

Możliwości wykonania aplikacji

WIŚNIOWSKI 51



Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.

Wykonanie doświetli i naświetli
• System: Aluprof MB86ST – profil aluminiowy z przegrodą termiczną, (OPT).
• Wypełnienie:	przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną (44.2 (P2) bezpieczna // 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6) przezierną z ciepłą ramką w kolorze czarnym.
• Kolory:	standardowe, specjalne, HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz str. 60-61.

Naświetla(1) Doświetla boczne(1)

Wysokość od 300 do 500 [mm] od 501 do 750 [mm] od 751 do 1000 [mm] wysokość do 2095 [mm] 

Szerokość do [mm]: 1100 2000 3000 1100 2000 3000 1100 2000 3000 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Kolor standard: 
RAL mat struktura 1070 zł 1595 zł 2235 zł 1350 zł 2020 zł 2840 zł 1630 zł 2445 zł 3450 zł 1260 zł 1430 zł 1605 zł 1775 zł 1950 zł 2120 zł 2295 zł 2465 zł

Kolory specjalny: 
RAL mat struktura, HI 2.0 1155 zł 1735 zł 2455 zł 1435 zł 2160 zł 3060 zł 1715 zł 2585 zł 3670 zł 1400 zł 1570 zł 1745 zł 1915 zł 2090 zł 2260 zł 2435 zł 2605 zł

Kolor Decor 1180 zł 1760 zł 2465 zł 1480 zł 2215 zł 3105 zł 1780 zł 2665 zł 3750 zł 1430 zł 1615 zł 1800 zł 1985 zł 2170 zł 2355 zł 2540 zł 2730 zł

Okleina drewnopodobna 1345 zł 2010 zł 2820 zł 1675 zł 2490 zł 3485 zł 2000 zł 2970 zł 4155 zł 1655 zł 1845 zł 2040 zł 2235 zł 2430 zł 2625 zł 2820 zł 3015 zł

Doświetle prawe 
(PD)

Doświetle prawe + 
górne naświetle
(PD+GD)

Naświetle górne 
(GD)

Doświetle lewe 
(LD)

Doświetle lewe + 
górne naświetle
(LD+GD)

Doświetle prawe + lewe 
(PD+LD)

Doświetle prawe + lewe 
+ górne naświetle
(PD+LD+GD)

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).
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Przykłady zestawienia drzwi z doświetlami

Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szyb. 
Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
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Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szyb. 
Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 

Przykłady zestawienia drzwi z doświetlami
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Drzwi NOVA można 
wyposażyć w uchwyt 
ze stali nierdzewnej lub 
w kolorze czarnym.  
Do wyboru są uchwyty 
o różnej długości, 
montowane na skraju skrzydła, 
po zewnętrznej stronie drzwi.

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:
• 006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu; 
• 006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
• 009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
• 018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm],
• 021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
• Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz. 
(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

dł. 1200 mm 855 zł

dł. 1600 mm 1340 zł

dł. 1800 mm 1340 zł

dł. 1200 mm 810 zł

dł. 1600 mm 1225 zł

dł. 1800 mm 1225 zł

dł. 1200 mm 395 zł

dł. 1600 mm 515 zł

dł. 1800 mm 620 zł

dł. 1200 mm 275 zł

dł. 1600 mm 445 zł

dł. 1800 mm 510 zł

Uchwyty Q5
 40x40 mm, stal nierdzewna

Uchwyty Q5
 40x20 mm, stal nierdzewna

Uchwyty P10
 30 mm, stal nierdzewna

Uchwyty P10
 30 mm, czarne

Opcje za dopłatą(1)

WIŚNIOWSKI 55



dł. 1200 mm 315 zł

dł. 1600 mm 480 zł

dł. 1800 mm 540 zł

dł. 1200 mm 395 zł

dł. 1600 mm 605 zł

dł. 1800 mm 660 zł

Uchwyty Q10
 40x20 mm,czarne

Uchwyty Q10
 40x20 mm, stal nierdzewna

Pozostałe uchwyty

P1 dł. 62 cm, stal nierdzewna 730 zł

P5 dł. 58 cm, stal nierdzewna 710 zł

P5 dł. 96 cm, stal nierdzewna 910 zł

P5 dł. 200 cm, stal nierdzewna 1135 zł

Arco 01 dł. 120 cm, stal nierdzewna 640 zł

Q45RX 40x20 dł. 120 cm, stal nierdzewna 395 zł

Q45RX 40x40 dł. 120 cm, stal nierdzewna 425 zł

Q10 40x40 dł. 120 cm, stal nierdzewna 425 zł

Q10 40x40 dł. 160 cm, stal nierdzewna 675 zł

Q10 40x40 dł. 180 cm, stal nierdzewna 740 zł

Q10 40x40 dł. 120 cm, czarny 340 zł

Q10 40x40 dł. 160 cm, czarny 515 zł

Q10 40x40 dł. 180 cm, czarny 550 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 120 cm, stal nierdzewna 640 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 160 cm, stal nierdzewna 720 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 200 cm, stal nierdzewna 935 zł

Arco 01 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk 
dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1155 zł

Q45RX 40x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1180 zł

Q45RX 40x40 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1210 zł

Q10 40x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1130 zł

Q10 40x40 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1155 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1210 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 160 cm z mikrowyłącznikiem + 
przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1235 zł

Profilo–O4 100x20 dł. 200 cm z mikrowyłącznikiem 
+ przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna

1455 zł

Drzwi NOVA należy wyposażyć w jedno 
z dostępnych okuć (obustronne lub 
jednostronne – od strony wewnętrznej).
Dostępne rodzaje okuć na szyldzie: 
• podłużnym: Standard, Denver, 

Tokyo (w wersji klamka-klamka, 
uchwyt–klamka oraz w wersji klamki 
jednostronnej) – dostępne w kolorze 
stali nierdzewnej, Haga, Jupiter 
Premium (w wersji klamka-klamka 
oraz uchwyt–klamka) – dostępne 
w ko lorze inox i anody czarnej, 
Haga I (w wersji klamka–klamka, 
uchwyt–klamka oraz w wersji klamki 
jednostronnej) – w kolorze inox oraz 
czar nym matowym. 

• dzielonym: Ceres, Diana, Mars 
(w wersji klamka–klamka, uchwyt– 
klamka oraz w wersji klamki 
jednostronnej) – dostępne w kolorze 
inox oraz anody czarnej.

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:
• 006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu; 
• 006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
• 009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
• 018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm],
• 021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
• 030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
• Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz. 
(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Opcje za dopłatą(1)
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Okucie klamka-klamka Standard – kolor stal nierdzewna 265 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Standard – kolor stal nierdzewna 435 zł za kpl

Klamka jednostronna Standard na szyldzie podłużnym 
do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna(2) 145 zł za szt

Okucie klamka-klamka Denver – kolor stal nierdzewna 245 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Denver – kolor stal nierdzewna 335 zł za kpl

Klamka jednostronna Denver na szyldzie podłużnym 
do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna(2) 170 zł za szt

Okucie klamka-klamka Tokyo – kolor srebrny 160 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Tokyo – kolor srebrny 230 zł za kpl

Klamka jednostronna Tokyo na szyldzie podłużnym 
do montażu od wewnątrz – kolor srebrny(2) 90 zł za szt

Okucie klamka-klamka Haga – kolor inox 170 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor inox 190 zł za kpl

Okucie klamka-klamka Haga – kolor anoda czarna 190 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor anoda czarna 210 zł za kpl

Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor inox 145 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor inox 160 zł za kpl

Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym 
do montażu od wewnątrz – kolor inox(2) 170 zł za szt

Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat 155 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat 170 zł za kpl

Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym 
do montażu od wewnątrz – kolor czarny mat(2) 175 zł za szt

Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC)  
– kolor inox 405 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC)  
– kolor inox 440 zł za kpl

Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC)  
– kolor anoda czarna 460 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC)  
– kolor anoda czarna 495 zł za kpl

Uchwyt, klamka Standard

Uchwyt, klamka Haga Uchwyt, klamka Haga I Uchwyt, klamka Jupiter Premium

Uchwyt, klamka Denver Uchwyt, klamka Denver

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt- klamka), Jupiter Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach w klasie RC2.
Drzwi o numerach wzorów 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).
(2) - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt uchwytu jednostronnego montowanego od zewnątrz.

Opcje za dopłatą(1)
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Okucie klamka-klamka Ceres – kolor inox 250 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor inox 275 zł za kpl

Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor inox(2) 200 zł za szt

Okucie klamka-klamka Ceres – kolor anoda czarna 285 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor anoda czarna 315 zł za kpl

Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna(2) 230 zł za szt

Wkładka z gałką – kolor srebrny 15 zł za szt

Wkładka Wilka (w zestawie 3 klucze,  
bez klucza serwisowego) – kolor srebrny 40 zł za szt

Wkładka z gałką Wilka (w zestawie 3 klucze,  
bez klucza serwisowego) – kolor srebrny 65 zł za szt

Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze,  
bez klucza serwisowego) – kolor srebrny 135 zł za szt

Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, 
bez klucza serwisowego) – kolor srebrny 165 zł za szt

Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze,  
bez klucza serwisowego) – kolor czarny 140 zł za szt

Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, 
bez klucza serwisowego) – kolor czarny 175 zł za szt

Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle 880 zł za szt

Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty 
w skrzydle 1085 zł za szt

Asystent drzwiowy ITS Motion ukryty w skrzydle 1000 zł za szt

Wizjer 50 zł za szt

Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią 
i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni 530 zł za szt

Próg aluminiowy 45 zł za mb

Listwa automatycznie opadająca 325 zł za szt

Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu 270 zł za szt

Kopniak ze stali nierdzewnej (jednostronny) 80 zł za szt

Odbojnik ze stali nierdzewnej 60 zł za szt

Kontaktron 115 zł za szt

Przygotowanie otworowania do kotwienia 
bezpośredniego(3) 40 zł za kpl

Drzwi w klasie RC2(4) 265 zł za szt

Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor inox 430 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor inox 450 zł za kpl

Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor inox(2) 380 zł za szt

Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna 490 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna 515 zł za kpl

Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna(2) 440 zł za szt

Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor inox 430 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor inox 450 zł za kpl

Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor inox(2) 380 zł za szt

Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna 490 zł za kpl

Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna 515 zł za kpl

Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielonym 
do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna(2) 440 zł za szt

Uchwyt, klamka Ceres

Wkładki Opcje Inne

Uchwyt, klamka Diana Uchwyt, klamka Mars

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt- klamka), Jupiter 
Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach 
w klasie RC2.
Wzory drzwi o numerach 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażyć 
wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany 
od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 stają się antywłamaniowe dopiero po 
zaryglowaniu kluczem. Montaż drzwi w klasie RC2 tylko bezpośredni 
(przygotowanie otworów montażowych w standardzie). Brak 
możliwości wykonania drzwi NOVA w wersji antywłamaniowej RC2 
w okleinie drewnopodobnej.
(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej:  

8% lub 23% VAT).
(2) - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt 

uchwytu jednostronnego montowanego na zewnętrznej stronie 
drzwi.

(3) - Nie dotyczy drzwi w klasie RC2.
(4) - Drzwi zewnętrzne NOVA (jednoskrzydłowe, prawe lub lewe, 

otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz) w wersji antywłamaniowej 
RC2 mogą zostać wykonane w klasie antywłamaniowej RC2 wg 
PN-EN 1627:2012. Aby spełniały klasę RC2 należy wyposażyć je 
w okucia RC:
• klamki obustronne: JUPITER PREMIUM (RC), HAGA I (RC), DIANA 

(RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) (rozeta kwadratowa);
• klamki jednostronne: DIANA (RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) 

(rozeta kwadratowa) + uchwyt jednostronny;
• wkładkę klasy 6.D (RC);
• w przypadku przeszkleń wymagana jest szyba w klasie (P4) 44.4.

Opcje za dopłatą(1)
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Funkcja czasowa 
jest realizowana poprzez zastosowanie 
dwóch przycisków znajdujących się na 
skrzydle:
• aktywujący funkcję czasowa od strony 

wewnętrznej,
• odryglowujący zamek od strony 

zewnętrznej znajdujący się na poszyciu 
lub w uchwycie.

Korzystanie z funkcji czasowej:
• wymagane jest aktywowanie funkcji 

czasowej poprzez naciśnięcie przycisku 
wewnętrznego,

• aktywacja jest sygnalizowana przez 
podświetlenie przycisku wewnętrznego 
i zewnętrznego (z wyjątkiem 
mikrowyłącznika w uchwycie),

• w celu otwarcia drzwi od zewnątrz, należy 
przycisnąć przycisk, który spowoduje 
odryglowanie zasuwnicy.

• w celu dezaktywacji funkcji czasowej 
należy ponownie przycisnąć przycisk 
wewnętrzny – potwierdzeniem będzie brak 
podświetlenia przycisków.

Opcje za dopłatą(1)
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Zamek z silnikiem elektrycznym 
Autotronic z systemem blokady 
rodzicielskiej z zasilaczem oraz 
przyciskami do funkcji czasowej 
dziennej: wewnętrzny i zewnętrz-
ny z kontrolkami montowane na 
skrzydle oraz jednokanałowym 
czytnikiem linii papilarnych

3990	zł
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Zamek z silnikiem elektrycznym 
Autotronic z systemem blokady 
rodzicielskiej z zasilaczem oraz 
przyciskami do funkcji czasowej 
dziennej: wewnętrzny i zewnętrz-
ny z kontrolkami montowane 
na skrzydle oraz jednokanałową 
klawiaturą kodową numeryczną

3560	zł

76

45

Zamek z silnikiem elektrycznym 
Autotronic z systemem blokady 
rodzicielskiej z zasilaczem oraz 
przyciskami do funkcji czasowej 
dziennej: wewnętrzny i zewnętrz-
ny z kontrolkami montowane na 
skrzydle oraz jednokanałowym 
czytnikiem RFID (w komplecie  
1 brelok master, 1 brelok użytkow-
nika i pilot)

3720	zł

Profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm] (dedykowany do progu tworzywowego i aluminiowego) [1 mb] 80 zł za mb

Dodatkowy profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm], a max. piętrowanie do wysokości 60 [mm] (dedykowany do progu 
tworzywowego i aluminiowego) [1 mb] 65 zł za mb

Termo–poszerzenie Stropex o wysokości 80 [mm] (dedykowane do progu aluminiowego) [1 mb] 210 zł za mb

Dodatkowe termo–poszerzenie Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] dedykowane do progu aluminiowego 
(maksymalna możliwość rozbudowy termo–poszerzenia do 240 [mm]) 70 zł za mb

Dopłata do wzmocnień dla termo–poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo–poszerzenia (do długości 1200 [mm]) 25 zł za kpl

Dopłata do wzmocnień dla termo–poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo–poszerzenia (powyżej długości 1200 [mm]) 45 zł za kpl

Zamki

Profile poszerzające
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Położenie przycisku 
aktywacyjnego do 
funkcji czasowej

Położenie przycisku 
do funkcji czasowej 
(uchwyt-klamka)

Zamek z silnikiem elektrycznym 
Autotronic z systemem blokady 
rodzicielskiej bez zasilacza i 
funkcji czasowej

1125	zł

Zamek z silnikiem elektrycznym 
Autotronic z systemem blokady 
rodzicielskiej z zasilaczem oraz 
przyciskami do funkcji czasowej 
dziennej: wewnętrzny i zewnętrz-
ny (w kolorze stali nierdzewnej 
lub czarnym) z kontrolkami 
montowane na skrzydle  
– bez czytników

1530	zł

Przycisk aktywujący funkcję 
czasową

Przycisk odryglowujący zamek

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT). WIŚNIOWSKI 59



mat struktura: 

Modern Graphite 
(RAL 7016) 

Modern Black  
(RAL 9005) 

Modern Pearl  
(RAL 1013) 

Modern White  
(RAL 9010) 

RAL 3000 RAL 5003 RAL 5004 RAL 6005 

RAL 6009 RAL 6012 RAL 7006 RAL 7021 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7035 RAL 7037

RAL 7043 RAL 7047 RAL 8011 RAL 8014 RAL 9001 HI Comfort Grey 
(RAL 9006) 

HI Warm Stone  
(RAL 9007)

HI Anthracite

RAL 9016 Żeliwo Kwarc

Kolory standardowe

Złoty dąb Orzech Mahoń Winchester Wenge (ciemny dąb) Anteak Calvados Heban

Tytan Dąb Pinia Beton

Złoty dąb Orzech Winchester Anthracite grey

Woodec Turner Oak Malt 

Kolory DECOR Okleiny

HI SMOKE GREEN HI WILLOW GREEN HI FERN GREEN HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY HI WARM STONE HI QUARTZ GREY HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE

HI MOODY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

Kolory Home Inclusive 2.0
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mat struktura: 

RAL 1001 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1011 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1021 RAL 1023 RAL 1028 RAL 1032 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002

RAL 2003 RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013

RAL 3016 RAL 3018 RAL 3020 RAL 3031 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4010 RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5008

RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5021 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6001 RAL 6003 RAL 6004

RAL 6007 RAL 6008 RAL 6011 RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6027 RAL 6029 RAL 6033 RAL 6034

RAL 7000 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7030 

RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7036 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 

RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8012 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004

RAL 9008 RAL 9011 RAL 9017 RAL 9018

Kolory specjalne

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
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Dobrze, 
gdy wszystko
do siebie pasuje...
bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz bramę garażową, okna i rolety oraz drzwi 

i ogrodzenie w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. 

Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj 

doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody. 

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo 

dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

HI EARTH

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16	UNIKATOWYCH	KOLORACH!

HI MARINA HORIZON
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HI STONE HI	STEEL HI	RUBY

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16	UNIKATOWYCH	KOLORACH!

HI QUARTZ GREY

HI DEEP GREENHI ANTHRACITEHI MARINA HORIZON
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ODKRYJ WIĘCEJ... na www.wisniowski.pl
Ceny zawarte w cenniku mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży Partnera Handlowego. Partner Handlowy nie ma obowiązku ich stosowania, w szczególności posiada pełną swobodę w zakresie 
udzielania upustów w związku ze sprzedażą. Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).
Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zas-
trzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, 
tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/21/PL

Dobrze, 
gdy wszystko
do siebie pasuje.


