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Nowa kolekcja to drzwi z dyskretną ościeżnicą, umożliwiającą ich całkowite
ukrycie w konstrukcji ściany. Drzwi w ramie aluminiowej pozwalają na wykorzystanie
niemal dowolnych materiałów wykończeniowych, tym samym dają nieograniczone
możliwości aranżacji, przy zachowaniu minimalistycznej formy, prostoty i funkcjonalności. Rozpoczynamy dyskretną rewolucję!

The new door collection with a discreet frame, allows to completely hide the
construction in the wall. The doors in an aluminum frame allow you to use almost any finishing materials, and thus gives plenty possibilities of arrangement, while maintaining the minimalist form, simplicity and functionality.
Let the discret revolution begin!

superior: drzwi i ściana wykończone ceramiką w LPP Fashion Lab

		

doors and wall finished with ceramic in LPP Fashion Lab

skrzydło | door leaf

aluminiowa rama
skrzydła drzwi

jedne
drzwi
tysiące rozwiązań

one
door
thousands solutions

zamek magnetyczny
aluminum frame of
the door
magnetic lock

6
ukryte zawiasy
regulacja 3d
hidden hinges with
3D regulation

konstrukcja pozwala
na stosowanie
różnych materiałów
wykończeniowych

wykończenie
stojaków ościeżnicy
materiałem
o grubości do 4 mm

the construction
allows
various
finishing materials
to be used

the finishing of door
jambs with 4 mm
thick material

Patent no P.410281

Skrzydło drzwiowe Entra, to konstrukcja mogąca udźwignąć całą gamę niety-

The ENTRA door leaf is a construction which can carry a whole range of unusual

powych wykończeń, począwszy od powierzchni wykończonej farbą czy tapetą,

finishes, starting from the surface of the finished paint or wallpaper, through plastics,

poprzez tworzywa sztuczne, po tafle szklane czy też inne materiały o grubości

the sheets of glass or other materials with a thickness of 4 mm. Technologically

do 4 mm. Zaawansowana technicznie budowa skrzydła drzwiowego to możli-

advanced construction of the door leaf is a choice of different finishes on opposite

wość wyboru różnych wykończeń po przeciwnych stronach drzwi. Wyróżnij się

sides of the door. Stand out from the crowd, experiment with patterns and structures.

z tłumu, eskperymentuj ze wzorami i strukturami.

szczegóły:

details:

zawiasy niewidoczne z regulacją 3D

hidden hinges with 3D regulation

zamek magnetyczny

magnetic lock

grubość skrzydła - 52 mm

leaf thickness - 52 mm

profil anoda szczotkowana

brushed anode profile

Budowa skrzydła oraz ościeżnic chronione Prawem Patentowym

The construction of the leafs and frames protected by Patent Law

(P.410281, P.402 367, P.407 143)

(P.410281, P.402 367, P.407 143)
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basic:

BASIC to oferta dla tych, którzy nie lubią być ograniczani.
Drzwi z tej kolekcji przygotowane są do pokrycia dowolnym wykończeniem stosowanym do pokrycia ścian jak farba akrylowa, tapeta
czy tynki strukturalne. BASIC to zaproszenie do puszczenia wodzy
fantazji i nieskrępowanej wizji projektanta.
BASIC is an offer for those who don’t like being limited.
The doors in this collection are prepared to be covered with any
kind of finish used to cover the walls as acrylic paint, wallpaper
or structural plaster. BASIC is an invitation to let go the reins of
fantasy and unfettered vision of the designer.

basic: farba akrylowa | acrylic paint

10

11

nature:

12

NATURE to zbiór wykończeń fornirowanych, które wprowadzją
do wnętrza ciepły i przytulny charakter drewna. Niespotykane
dotąd geometryczne ułożenie forniru na skrzydle drzwiowym zapewnia wyjątkowe wrażenia estetyczne.

NATURE is a collection of veneer finishes, bringing the warm
and cozy character of the wood into your interior. Unprecedented
geometric arrangement of veneer on the door leaf provides a
unique aesthetic.

basic: tynk strukturalny | structure plaster

nature: dąb czekolada / styl 01

chocolate oak / style 01
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nature: dąb moscato / styl 08

moscato oak / style 08

16

17

nature: orzech baltimore/styl 02
baltimore nut/style 02

nature: zestawienie styli | design list

18

01

02

03
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minimal:
Gama drzwi lakierowanych o gładkiej, matowej powierzchni.
W kolekcji można znaleźć drzwi w uniwersalnej bieli, ciepłych
odcieniach beżu oraz modnych szarościach.

The range of lacquered door with a smooth, matte surface. The
collection can be found in the universal white colour, warm shades
of beige and trendy grays.
05
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minimal: śnieżna biel | snow white

minimal: szara platyna | grey platinum
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industrial:
INDUSTRIAL to wykończenia o wyraźnej fakturze, nawiązujące do wnętrz o surowym charakterze. Zastosowanie rdzy, marmuru, betonu czy stali jako elementu wykończenia powierzchni drzwi jest teraz możliwe. To niezwykle inspirujące rozwiązanie dla odważnych
projektantów szukających nowatorskich rozwiązań.

INDUSTRIAL This distinct texturefinishing, referring to a strict, raw design. The use of rust,
marble, concrete or steel as a door leaf surface finish component is now possible. It’s very
inspiring solution for weigh-of designers looking for innovative solutions.

industrial: rdza | rust
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industrial: rdza | rust
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industrial: beton | concrete
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industrial: stal

30

industrial: beton | concrete

lucky:
Bezkompromisowe, odważne kolory. Wyraźne i kontrastowe drzwi
nie pozostaną niezauważone, wręcz staną się punktem centralnym
pomieszczenia, aby każdego ranka powodować uśmiech na twarzy
mieszkańców.
Uncompromising, bold colors. A clear and contrasting door will not
remain unnoticed, even become the focal point of the room to cause
a smile on the residents face every single morning.

lucky: słodki pocałunek | sweet kiss
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lucky: lazurowe wybrzeże | riviera coast
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superior:
Drzwi pokryte szkłem, ceramiką lub innym materiałem o maksymalnej grubości 4 mm.
Ościeżnica umożliwia wykończenie ściany tym samym materiałem, zapewniając ochronę
dla narożników i łatwy montaż dotąd trudnych w stosowaniu materiałów.
To dopełnienie niezwykłej kolekcji, która nie jest zamknięta w

kilku propozycjach,

ale stanowi narzędzie w rękach projektanta do kreatywnej pracy i samodzielnego wyboru
materiałów.
Doors covered with glass, ceramic or other material with a maximum thickness of 4 mm.
The frame allows to finish the wall with the same material, providing protection for the
corners and easy to install yet difficult to implement materials.
It complements extraordinary collection that is not closed in several proposals, but a tool
in the hands of the designer to creative work and independent choice of materials.

superior: ceramika | ceramic
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superior: szkło lacobel | lacobel glass
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superior: szkło lacobel | lacobel glass
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superior: szkło lacobell
superior: szkło lacobel | lacobel glass
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superior: szkło lacobel | lacobel glass
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superior: szkło lacobel | lacobel glass

superior: drzwi wykończone ceramiką w biurze projektowym MODERNA

		

doors finished with ceramic in MODERNA office

jak zamawiać?
how to order?
1

Wybierz ościeżnicę

1

Wybierz ościeżnicę | Choose the frame
Kierunek otwierania | Opening direction

Rodzaj ściany i okładziny ściennej | Wall kind and final surface

JEDNOSKRZYDŁOWE | SINGLE DOOR

ŚCIANA MUROWANA | MASONRY WALL

PRAWE | RIGHT

STRONA LICUJĄCA | OBWERSE SITE

LEWE | LEFT

Choose the frame
The selection of the frame depends on the direction of opening the door, the type of wall which they
will be assembled and finishes the client wants to finish the wall with. The determination of these parameters is the first step to order the frame Discrete.

PRAWE VERTE | RIGHT VERTE

LEWE VERTE | LEFT VERTE

52

2

STRONA NIELICUJĄCA
REVERSE SITE

Dobór ościeżnicy uzależniony jest od kierunku otwierania drzwi, rodzaju ściany, w której będą montowane oraz materiał, jakim klient zamierza wykończyć ścianę. Określenie tych
parametrów jest pierwszym krokiem do zamówienia ościeżnicy DISCRET.

Dobierz szerokość i wysokość ościeżnicy
Dobór odpowiedniej szerokości i wysokości ościeżnicy zależy od wielkości otworu drzwiowego.
Zleć pomiar i wybierz ościeżnicę.

Choose the width and height of the frame

DWUSKRZYDŁOWE | DOUBLE DOOR
PRAWE | RIGHT

TYNK
PLASTER

KAFELKI
TILES

OKŁADZINA 4MM
LINNING 4MM

TYNK
PLASTER

DM
DM VERTE

_

DMS/DM
DMS/DM VERTE

KAFELKI
TILES

DMK
DMK VERTE

_

DMS/DMK
DMS/DMK VERTE

OKŁADZINA 4MM
LINNING 4MM

DM/DMS
DM/DMS VERTE

_

DMS

ŚCIANA SYSTEMOWA (KARTON-GIPS) | SYSTEM WALL (CARDBOARD-GYPSUM)

LEWE | LEFT

STRONA LICUJĄCA | OBWERSE SITE

Selection of appropriate width and height of the frame depends on the size of the door opening.
Have the measure and select the frame

Dobierz grubość ościeżnicy
Dobór odpowiedniej grubości ościeżnicy zależy od grubości ściany oraz wybranych kombinacji
okładzin ściennych. Wybierz ościeżnicę, która pasuje do Twoich potrzeb.

Adjust the thickness of the frame
Selection of appropriate thickness of the frame depends on the walls thickness and the selected
combination of wall coverings. Select a frame that fits your needs.

PRAWE VERTE | RIGHT VERTE

LEWE VERTE | LEFT VERTE

STRONA NIELICUJĄCA
REVERSE SITE

3

TYNK
PLASTER
TYNK
PLASTER

DG
DG VERTE

KAFELKI
TILES

DG
DG VERTE

OKŁADZINA 4MM
LINNING 4MM

DG/DGS
DG/DGS VERTE

KAFELKI
TILES

OKŁADZINA 4MM
LINNING 4MM
DGS/DG
DGS/DG VERTE

_

DGS/DG
DGS/DG VERTE
DGS
DGS VERTE
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2

Dobierz szerokość i wysokość ościeżnicy | Choose the width and height of the frame
Otwierane tradycyjnie | Traditional opening

Ss

Otwierane do wewnątrz - VERTE | Inwards opening - VERTE

Z NADPROŻEM | WITH LINTEL

BEZ NADPROŻA | WITHOUT LINTEL

Ss

Z NADPROŻEM | WITH LINTEL

BEZ NADPROŻA | WITHOUT LINTEL
JEDNOSKRZYDŁOWE | SIGNLE LEAF DOORS

JEDNOSKRZYDŁOWE | SIGNLE LEAF DOORS

So
Sz
S

So
Sz
Ss

So
Sz
Ss''

Ss'

54
Ss''

Ss'

Ho

Hz
Ho

Hs

DWUSKRZYDŁOWE | DOUBLE LEAF DOORS

Ho

So
Sz
S

H

Hs=Ho-10

H
Hz
Ho

Hs

DWUSKRZYDŁOWE | DOUBLE LEAF DOORS

Hs=Ho-10

S

Ss

55

S

WYMIARY OŚCIEŻNICY [mm] | FRA M E D I M E NS I ON [ M M ]
WYMIAR SKRZYDŁA
DOOR DIMENSION

S

H*

Sz

WYMIARY OŚCIEŻNICY [mm] | FRA ME D IME NSIO N [MM]

WYMIAR OTWORU
HOLE DIMENSION

WYMIAR SKRZYDŁA
DOOR DIMENSION

WYMIAR W ŚWIETLE
OPENNING DIMENSION

WYMIAR ZEWNĘTRZNY
FRAME EXTERNAL DIMENSION

WYMIAR OTWORU
HOLE DIMENSION

Sz

Hz*

So

Ho*

723

2058

743

2068

Ss

Hs

S

H*

Sz

Hz*

So

Ho*

823

2058

843

2068

660

2032

643

2030

747

2082

767

2092

923

2058

943

2068

760

2032

743

2030

847

2082

867

2092

860

2032

843

2030

947

2082

967

2092

760

2020

743

2018

860

2020

843

2018

960

2020

943

2018

1023

2058

1043

2068

2020

1043

2018

1123

2058

1143

2068

960

2032

943

2030

1047

2082

1067

2092

Ss (max. 1060)

Hs (max. 2750)

Ss-17

Hs-2So

Ss+63

Hs+38

Hs+48

1060

2032

1043

2030

1147

2082

1167

2092

Ss (max. 1060)

Hs (max. 2750)

Ss’+Ss’’-14

Ss'+Ss''+66

Hs+38

Ss (max. 1060)

Hs (max. 2750)

Ss-17

Hs-2

Ss+87

Hs+50

Ss+107

Hs+60

Ss (max. 1060)

Hs (max. 2750)

Ss +Ss -14

Hs-2

Ss +Ss +90

Hs+50

Ss +Ss +110

Hs+60

H

1060

S

Sz

Hs-2

Ss

Ss

Ss+83
Ss'+Ss''+86

Ho

643

Hs=Ho-10

2020

Hs

660

Ss
2018

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUKRZYDŁOWE

Hs

WYMIAR ZEWNĘTRZNY
FRAME EXTERNAL DIMENSION

Hz
Ho

Ss

WYMIAR W ŚWIETLE
OPENNING DIMENSION So

Hs+48

*Wymiary w tabeli dotyczą drzwi z nadprożem
The dimensions in the table apply to the doors with lintel

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUKRZYDŁOWE

'

''

'

''

'

''

*Wymiary w tabeli dotyczą drzwi z nadprożem
The dimensions in the table apply to the doors with lintel

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DG
Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

•
•
•
•

Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

gładź szpachlowa | finishing coat

G=75/100/125

50/75/100

50/75/100

56

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

G=75/100/125

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

gładź szpachlowa | finishing coat

G=100/125/150

50/75/100

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

G=100/125/150

•
•
•
•

system: DG VERTE

50/75/100

3

57

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DGS

system: DGS VERTE

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on both sides of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on both sides of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

50/75/100

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

Gmax=115/140/165

Gmax=115/140/165

G=100/125/150

50/75/100

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

G=100/125/150

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

Gmax=90/115/40

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

Gmax=90/115/40

58

G=75/100/125

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

50/75/100

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

G=75/100/125

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

50/75/100

3
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Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DG/DGS

system: DG/DGS VERTE

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po jednej strony ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po jednej strony ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm
z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

Gmax=82,5/107,5/132,5
Gmax=107,5/132,5/157,5

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

G=100/125/150

gładź szpachlowa | finishing coat

G=75/100/125

50/75/100

Gmax=82,5/107,5/132,5
Gmax=107,5/132,5/157,5

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

G=100/125/150

gładź szpachlowa | finishing coat

50/75/100

60

G=75/100/125

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

50/75/100

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

50/75/100

3

61

3

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DGS/DG

system: DGS/DG VERTE

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po jednej strony ściany.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie gipsowo-kartonowej | Installation in plasterboard wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po jednej strony ściany.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

gładź szpachlowa | finishing coat
gładź szpachlowa | finishing coat
płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

z pojedyńczym opłytowaniem | with single board layer

Gmax=90/115/140

G=75/100/125

50/75/100

Gmax=115/140/165

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

G=100/125/150

Gmax=107,5/132,5/157,5

G=100/125/150

z podwójnym opłytowaniem | with double board layer

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

50/75/100

50/75/100

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

50/75/100
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82,5/107,5/132,5

płyta gipsowo-kartonowa | plasterboard 12,5mm

63

3

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DM
•
•
•
•

system: DM VERTE

Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

•
•
•
•

Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

65

tynk | plaster

G

G

64

tynk | plaster
6-8

6-8
60-100

60-100

3

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DMK

system: DMK VERTE

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nie licującej z drzwiami | The frame allows the installation of the glaze on the side of
obverse leaf side.
• Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nie licującej z drzwiami | The frame allows the installation of the glaze on the side of
obverse leaf side.
• Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian | Profile frame and stand ready to be painted with wall paint.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

kafelki | tiles

kafelki | tiles

tynk | plaster

G

G

tynk | plaster

6-8

6-8
60-100

60-100

Gmax=G+10mm

67

Gmax=G+10mm

66

3

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DMS

system: DMS VERTE

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on both sides of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po obydwu stronach ściany oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on both sides of the wall as well as on the stands surface.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

60-100

6-8

G
szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

60-100

6-8

Gmax=G+15

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

Gmax=G+15
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G
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Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DMS/DM

system: DMS/DM VERTE

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po stronie strony ściany | Allows for mounting any finish to a thick
ness of 4 mm on one side of the wall.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po jednej strony ściany | Allows for mounting any finish to a thick
ness of 4 mm on one side of the wall.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

tynk | plaster

tynk | plaster

60-100

6-8

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

60-100

6-8

Gmax=G+7,5

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

G

G

71

Gmax=G+7,5 mm
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Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DM/DMS

system: DM/DMS VERTE

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po stronie przeciwnej do licowania drzwi ze ścianą oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall as well as on the stands surface
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po stronie przeciwnej do licowania drzwi ze ścianą oraz w świetle przejścia.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall as well as on the stands surface
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

tynk | plaster

60-100

6-8

Gmax=G+7,5
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G
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tynk | plaster

Dobierz grubość ościeżnicy (G) | Adjust the thickness of the frame (G)
system: DMS/DMK

system: DMS/DMK VERTE

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po stronie licowania drzwi ze ścianą oraz kafelek po przeciwnej stronie.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall and tiles on the other side.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się na zewnątrz | Outwards opening.

• Montaż w ścianie murowanej | Installation in masonry wall
• Pozwala na zamontowanie dowolnego wykończenia o grubości do 4mm po stronie licowania drzwi ze ścianą oraz kafelek po przeciwnej stronie.
Allows for mounting any finish to a thickness of 4 mm on one side of the wall and tiles on the other side.
• Po montażu jest niewidoczna | Invisible after the installation
• Drzwi otwierają się do wewnątrz | Inwards opening.

G

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

60-100

6-8

Gmax=G+7,5

10
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kafelki | tiles

szkło lub inna okładzina 4mm | lining 4 mm

60-100

6-8

Gmax=G+7,5

kafelki | tiles

G
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Gama wykończeń, które proponujemy w katalogu mają charakter wyłącznie sugestii oraz inspiracji.
Jesteśmy otwarci na propozycje wykorzystania innych ciekawych materiałów wykończeniowych. Wciąż też poszukujemy nowych rozwiązań, efekty tych prac będziemy Państwu
prezentować na naszym funpage’u: facebook.com/chowajdrzwiktomoze.

The range of finishes that we offer in the catalog are suggestions and inspiration. We are open to
proposals for the use of other interesting materials. We are also still looking for new solutions
and results of this research will be shown on our funpage facebook.com/chowajdrzwiktomoze.

superior: drzwi wykończone szkłem w LPP Fashion Lab

		

glass finished doors in LPP Fashion Lab
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superior: drzwi i ściana wykończone ceramiką w LPP Fashion Lab

		

doors and wall finished with ceramic in LPP Fashion Lab

ENTRA sp. z o.o.
Juszkowo, ul. Zdrowa 10
83-000 Pruszcz Gdański
+48 58 692 04 50
entra@entra.pl
www.entra.pl

/ChowajDrzwiKtoMoze

JESTEŚMY PARTNEREM
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW RP

JESTEŚMY CZŁONKIEM
STOWARZYSZENIA POLSKIE OKNA I DRZWI

WE PARTNER OF THE
ASSOCIATION OF ARCHITECTS

WE ARE A MEMBER OF THE
ASSOCIATION OF POLISH WINDOWS AND DOORS

