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DISTING

Przedstawiamy drzwi Premium

Jesteśmy przekonani, że bez ciężkiej pracy, determinacji i gotowości do ciągłej nauki nie może
powstać nic trwałego. Tylko prawdziwa pasja może przerodzić się w coś, co będzie służyć i cieszyć się
latami. W myśl tego od wielu już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem używane
są w domach w całej Polsce.
Każdego dnia ciężko pracujemy na
Państwa zaufanie. Przeprowadzamy setki
badań i niezależnych testów aby produkt,
który Państwu dostarczamy spełniał
wszystkie oczekiwania. Owocem tych prac
są drzwi stalowo-drewniane Disting®.
Skrzydło o grubości 68 mm z blachy
ocynkowanej ogniowo wypełniliśmy płytą
termoizolacyjną, wzmocniliśmy ramą
drewnianą i wykończyliśmy trwałą okleiną
PCV. W połączeniu z drewnianą ościeżnicą
tworzą harmonię drewna i stali - drzwi
takie, które każdy z Nas - pracowników
bez wahania wybrałby do własnego domu.

W skrzydle zainstalowaliśmy dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy
zawiasy oraz bolce antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest zarówno
w skrzydle, ościeżnicy jak i progu co gwarantuje bardzo dobre parametry izolacji
cieplnej.
Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi produktami dostępnymi
na stronie www.krcenter.pl.

Pracownicy
KR CENTER® Sp. z o.o.
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Drzwi z zamkiem trójbolcowym
Elementy konstrukcyjne drzwi:
A

płyta termoizolacyjna

B

blacha ocynkowana ogniowo

C

ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie

D

ościeżnica drewniana - pokryta tą samą okleiną co skrzydło

E

otwory na bolce antywyważeniowe

F

okleina PCV w wybranym kolorze

Parametry drzwi Disting®:

1

Współczynnik
przenikania
ciepła

Wodoszczelność
Klasa 4A

Drzwi pełne:

Drzwi szklone:

1,1W/m2K

1,2W/m2K

Przepuszczalność
powietrza
Klasa 3

1

D

2

B
E
F

2
A
3
2

C
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Harmonia drewna i stali

Grubość skrzydła:
68mm

Wyposażenie drzwi*:
1

zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy)

2

uszczelki (w skrzydle, ościeżnicy i progu)

3

próg aluminiowo-drewniany (inox, czarny lub patina)

4

3 zawiasy 3D1

5

bolce antywyważeniowe

*
Okucia nie wchodzą w skład wyposażenia drzwi. Polecamy
zakup jednego z zestawów okuć (więcej informacji str. 44).
1

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.

W komplecie ze skrzydłem Disting® znajduje się próg aluminiowo-drewniany.
Posiada on dodatkową uszczelkę, która poprawia szczelność skrzydła z progiem.
Klienci najczęściej wybierają drzwi wyposażone w próg niski o wysokości 18 mm
(niedostępny dla drzwi skracanych). Dostępny jest także próg wysoki o wysokości
35 mm.

Kolory progów:
4
Inox

Czarny

Patina

5

Elementy zestawu:

+
Skrzydło

www.disting.pl

+
Ościeżnica

Próg
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Drzwi z zamkiem listwowym
Elementy konstrukcyjne drzwi:
A

płyta termoizolacyjna

B

blacha ocynkowana ogniowo

C

ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie

D

ościeżnica drewniana - pokryta tą samą okleiną co skrzydło

E

otwory na bolce antywyważeniowe

F

okleina PCV w wybranym kolorze

Parametry drzwi Disting®:

1

Współczynnik
przenikania
ciepła

Wodoszczelność
Klasa 2A

Drzwi pełne:

Drzwi szklone:

1,1W/m2K

1,2W/m2K

1

Przepuszczalność
powietrza
Klasa 4

1

D

2

B
E
F

1

2
A
3
2

C
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Harmonia drewna i stali

Grubość skrzydła:
68mm

Wyposażenie drzwi*:
1

zamek listwowy z dodatkowymi punktami ryglowania

2

uszczelki (w skrzydle, ościeżnicy i progu)

3

próg aluminiowo-drewniany (inox, czarny lub patina)

4

3 zawiasy 3D1

5

bolce antywyważeniowe

*
Okucia nie wchodzą w skład wyposażenia drzwi. Polecamy
zakup jednego z zestawów okuć (więcej informacji str. 44).
1

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.

W komplecie ze skrzydłem Disting® znajduje się próg aluminiowo-drewniany.
Posiada on dodatkową uszczelkę, która poprawia szczelność skrzydła z progiem.
Klienci najczęściej wybierają drzwi wyposażone w próg niski o wysokości 18 mm
(niedostępny dla drzwi skracanych). Dostępny jest także próg wysoki o wysokości
35 mm.

Kolory progów:
4
Inox

Czarny

Patina

5

Elementy zestawu:

+
Skrzydło

www.disting.pl

+
Ościeżnica

Próg
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Kolekcja Parma

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym i listwowym.
Okleiny

Konstrukcja i wyposażenie

Antracyt

Orzech

Winchester*

Biały*

Dąb złoty

„80”,

•

„90”,

•

„100”**

Szyby

Progi

* Kolory winchester i biały występują tylko w
drzwiach o szerokości „90”
** Drzwi Parma w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą (szczegóły tabela „Usługi za dopłatą”)

Więcej informacji str.43

Czarny

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem listwowym

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Drzwi o szerokości „100”
(płaskie - bez przetłoczeń) - dopłata do
każdego modelu

350,00 zł

430,50 zł

Skrócenie drzwi*

150,00 zł

184,50 zł

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie
skracamy drzwi w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym.
Więcej informacji str.42

Patina

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym
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naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Rodzaj usługi

Czarny antisol

Inox

•
•
•
•
•

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Lustro

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

Szerokość
•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Parma 12 kolor antracyt

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

Harmonia drewna i stali

Parma 12B

Parma 12

kolor na zdjęciu: biały

kolor na zdjęciu: antracyt

brak możliwości instalacji pochwytu

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 3700,00 zł

z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 4200,00 zł

z 23% VAT: 5166,00 zł

Ważne!

Drzwi Parma zdobione są panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu stron jego powierzchnia jest
anodowana na kolor patina - nie malujemy panelu
proszkowo co zwiększa jego odporność na działanie
czynników atmosferycznych.

Parma 13B
dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol
z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 4200,00 zł

z 23% VAT: 5166,00 zł

netto: 3750,00 zł

z 23% VAT: 4612,50 zł

netto: 4250,00 zł

z 23% VAT: 5227,50 zł

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 3750,00 zł

z 23% VAT: 4612,50 zł

netto: 4250,00 zł

z 23% VAT: 5227,50 zł

www.disting.pl

kolor na zdjęciu: dąb złoty

Parma 13

kolor na zdjęciu: winchester

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł
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Kolekcja Astre

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Model na zdjęciu: Astre 13 kolor dąb złoty

Okleiny
Antracyt

Konstrukcja i wyposażenie
Orzech

•
•
•
•

Dąb złoty

Szerokość
•

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

Szyby
Lustro

Progi
Inox

•
•
•
•
•

Więcej informacji str.43

Czarny antisol

Czarny

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Patina

Ważne!

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Legenda

Drzwi Astre zdobione są
panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu
stron jego powierzchnia
jest anodowana na kolor patina - nie malujemy panelu proszkowo co
zwiększa jego odporność
na działanie czynników atmosferycznych.

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

widok od zewnątrz
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drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

widok od wewnątrz

Harmonia drewna i stali

Astre 12B

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

Astre 12

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone
inaczej - drzwi zostaną dostarczone w standardzie
otwierane na zewnątrz oraz z szybą lustro (w modelach z przeszkleniem).

Astre 13B

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 3750,00 zł

z 23% VAT: 4612,50 zł

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 3750,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT: 4612,50 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

Astre 13

kolor na zdjęciu: orzech

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł

z 23% VAT: 4551,00 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

kolor na zdjęciu: dąb złoty

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł
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Kolekcja Olivio Glass

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym i listwowym.
Okleiny

Konstrukcja i wyposażenie

Antracyt

Orzech

Winchester*

Biały*

Dąb złoty

„90”,

•

„100”**

Szyby

* Kolory winchester i biały występują tylko w
drzwiach o szerokości „90”
** Drzwi Olivio Glass w rozmiarze „100” dostępne
są za dopłatą (szczegóły tabela „Usługi za dopłatą”)

•
•
•
•
•

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą
Więcej informacji str.43

Rodzaj usługi
Drzwi o szerokości „100”
(płaskie - bez przetłoczeń) - dopłata do
każdego modelu

Lustro

Progi

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

Szerokość
•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Olivio Glass 02 kolor orzech

Więcej informacji str.43

Inox

Czarny

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

350,00 zł

430,50 zł

Ważne!
Patina

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym
dostępne dla drzwi z zamkiem listwowym
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Harmonia drewna i stali

Olivio Glass 01B

kolor na zdjęciu: dąb złoty

netto: 4600,00 zł

z 23% VAT: 5658,00 zł

Olivio Glass 02
dostępne szklenie:
lustro

netto: 4200,00 zł

z 23% VAT: 5166,00 zł

netto: 4700,00 zł

z 23% VAT: 5781,00 zł

www.disting.pl

kolor na zdjęciu: winchester

z 23% VAT: 5043,00 zł

z 23% VAT: 5043,00 zł

netto: 4600,00 zł

z 23% VAT: 5658,00 zł

Ważne!

Drzwi Olivio Glass nie skracamy! Drzwi od strony
wnętrza domu posiadają panel z anodowanego na
czarno aluminium, od strony zewnętrznej ozdobione są panelem wykonanym ze szkła hartowanego
w kolorze czarnym.

Olivio Glass 03
dostępne szklenie:
lustro

dostępne szklenie:
lustro

netto: 4100,00 zł

netto: 4100,00 zł

netto: 4300,00 zł

z 23% VAT: 5289,00 zł

netto: 4800,00 zł

z 23% VAT: 5904,00 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

Olivio Glass 01

kolor na zdjęciu: biały

brak możliwości instalacji pochwytu

dostępne szklenie:
lustro
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Kolekcja Ezio

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym i listwowym.
Okleiny

Konstrukcja i wyposażenie

Antracyt

Orzech

Winchester*

Biały*

Dąb złoty

„80”,

•

„90”,

•

„100”**

Szyby

Progi

* Kolory winchester i biały występują tylko w
drzwiach o szerokości „90”
** Drzwi Ezio w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą (szczegóły tabela „Usługi za dopłatą”)

Więcej informacji str.43

Czarny

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem listwowym

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Drzwi o szerokości „100”
(płaskie - bez przetłoczeń) - dopłata do
każdego modelu

350,00 zł

430,50 zł

Skrócenie drzwi*

150,00 zł

184,50 zł

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie
skracamy drzwi w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym.
Więcej informacji str.42

Patina

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym
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naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Rodzaj usługi

Czarny antisol

Inox

•
•
•
•
•

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Lustro

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

Szerokość
•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Ezio 12B kolor antracyt

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

Harmonia drewna i stali

z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 4200,00 zł

z 23% VAT: 5166,00 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł

kolor na zdjęciu: dąb złoty

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

kolor na zdjęciu: biały

Ezio 12

Ezio 13

Ezio 12B

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 4250,00 zł

z 23% VAT: 5227,50 zł
kolor na zdjęciu: orzech

z 23% VAT: 4612,50 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

netto: 3750,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 3700,00 zł

z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 4200,00 zł

z 23% VAT: 5166,00 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

Ważne!

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia. Ponadto drzwi o szerokości „100” dostępne są za dopłatą.

Ezio 13B

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

www.disting.pl

netto: 3750,00 zł

z 23% VAT: 4612,50 zł

netto: 4250,00 zł

z 23% VAT: 5227,50 zł
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Kolekcja Liberto

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Okleiny
Antracyt

Konstrukcja i wyposażenie
Orzech

•
•
•
•

Dąb złoty

Szerokość
•

Lustro

Progi
Inox

•
•
•
•
•

Więcej informacji str.43

Czarny antisol

Czarny

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Patina

Ważne!

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Legenda

Drzwi Liberto zdobione są
panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu
stron jego powierzchnia
jest anodowana na kolor czarny - nie malujemy panelu proszkowo co
zwiększa jego odporność
na działanie czynników atmosferycznych.

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

widok od zewnątrz
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drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

Szyby

Model na zdjęciu: Liberto 13B kolor antracyt

widok od wewnątrz

Harmonia drewna i stali

Liberto 12B
dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

z 23% VAT: 4551,00 zł

Liberto 12

kolor na zdjęciu: orzech

kolor na zdjęciu: dąb złoty

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł

Liberto 13B

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol
z 23% VAT: 4551,00 zł

netto: 3750,00 zł

z 23% VAT: 4612,50 zł

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol

netto: 3750,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT: 4612,50 zł

kolor na zdjęciu: dąb złoty

Liberto 13

kolor na zdjęciu: antracyt

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3700,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, czarny antisol
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Kolekcja Otello

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym i listwowym.
Okleiny

Konstrukcja i wyposażenie

Antracyt

Orzech

Winchester*

Biały*

Dąb złoty

„80”,

•

„90”,

•

„100”**

Szyby

* Kolory winchester i biały występują tylko w
drzwiach o szerokości „90”
** Drzwi Otello w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą (szczegóły tabela „Usługi za dopłatą”)

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Satyna

Rodzaj usługi

Satyna paski

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Drzwi o szerokości „100”
(płaskie - bez przetłoczeń) - dopłata do
każdego modelu

350,00 zł

430,50 zł

Skrócenie drzwi*

150,00 zł

184,50 zł

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie
skracamy drzwi w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym.

Czarny antisol

Progi

•
•
•
•
•

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Lustro

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

Szerokość
•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Otello 05 kolor biały

Więcej informacji str.42

Więcej informacji str.43

Ważne!
Inox

Czarny

Patina

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym
dostępne dla drzwi z zamkiem listwowym
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Harmonia drewna i stali

kolor na zdjęciu: winchester

Ważne!

Panel wykorzystany w zdobieniu drzwi Nicolo wykonany jest z obu stron
ze stali nierdzewnej. Gwarantuje to wysoką odporność na warunki atmosferyczne i piękny wygląd na lata.

Otello 17B
dostępne szklenie:
lustro

netto: 2800,00 zł

z 23% VAT: 3444,00 zł

z 23% VAT: 4489,50 zł

netto: 4150,00 zł

z 23% VAT: 5104,50 zł
kolor na zdjęciu: antracyt

z 23% VAT: 2829,00 zł

netto: 3650,00 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 2300,00 zł

kolor na zdjęciu: orzech

Otello 01

Otello 02
dostępne szklenie:
lustro

netto: 3450,00 zł

z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

www.disting.pl
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Otello 35B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4366,50 zł

netto: 4050,00 zł

z 23% VAT: 4981,50 zł

Otello 35

kolor na zdjęciu: dąb złoty

kolor na zdjęciu: biały

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3550,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4366,50 zł

netto: 4050,00 zł

z 23% VAT: 4981,50 zł

netto: 3550,00 zł

z 23% VAT: 4366,50 zł

netto: 4050,00 zł

z 23% VAT: 4981,50 zł

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
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netto: 3550,00 zł

z 23% VAT: 4366,50 zł

netto: 4050,00 zł

z 23% VAT: 4981,50 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

Otello 05

kolor na zdjęciu: winchester

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3550,00 zł

Otello 05B

Harmonia drewna i stali

dostępne szklenie:
lustro, satyna

netto: 3550,00 zł

z 23% VAT: 4366,50 zł

netto: 4050,00 zł

z 23% VAT: 4981,50 zł

kolor na zdjęciu: winchester

Otello 06

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

kolor na zdjęciu: orzech

dostępne dla drzwi z zamkiem listwowym

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi zostaną
dostarczone w standardzie otwierane na zewnątrz oraz z szybą lustro
(w modelach z przeszkleniem). Ponadto drzwi o szerokości „100” oraz z
zamkiem listwowym nie są możliwe do skrócenia.

Otello 04

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

www.disting.pl

netto: 3350,00 zł

z 23% VAT: 4120,50 zł

netto: 3850,00 zł

z 23% VAT: 4735,50 zł
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Otello 12B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

Otello 12

kolor na zdjęciu: antracyt

kolor na zdjęciu: orzech

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3450,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

netto: 3100,00 zł

z 23% VAT: 3813,00 zł

netto: 3600,00 zł

z 23% VAT: 4428,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski
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netto: 3100,00 zł

z 23% VAT: 3813,00 zł

netto: 3600,00 zł

z 23% VAT: 4428,00 zł

kolor na zdjęciu: biały

Otello 11

kolor na zdjęciu: winchester

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3450,00 zł

Otello 11B

Harmonia drewna i stali

kolor na zdjęciu: winchester

Ważne!

Panel wykorzystany w zdobieniu drzwi Otello wykonany jest z obu stron
ze stali nierdzewnej. Gwarantuje to wysoką odporność na warunki atmosferyczne i piękny wygląd na lata.

Otello 08B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3450,00 zł

netto: 3450,00 zł

kolor na zdjęciu: dąb złoty

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol

kolor na zdjęciu: antracyt

Otello 03

Otello 08

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3450,00 zł

z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3950,00 zł

z 23% VAT: 4858,50 zł

www.disting.pl
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Kolekcja Nicolo

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Okleiny
Antracyt

Konstrukcja i wyposażenie
Orzech

Dąb złoty

Szerokość
Szyby

Więcej informacji str.43

Lustro

Satyna

Satyna paski

•
•
•
•
•

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Czarny antisol

Progi

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Nicolo 05B kolor antracyt

Więcej informacji str.43

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Ważne!
Inox

Czarny

Patina

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Panel wykorzystany w
zdobieniu drzwi Nicolo
wykonany jest z obu stron
ze stali nierdzewnej. Gwarantuje to wysoką odporność na warunki atmosferyczne i piękny wygląd na
lata.

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

widok od zewnątrz
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widok od wewnątrz

Harmonia drewna i stali

kolor na zdjęciu: orzech

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi zostaną
dostarczone w standardzie otwierane na zewnątrz oraz z szybą lustro
(w modelach z przeszkleniem).

Nicolo 17B
dostępne szklenie:
lustro

Nicolo 01

netto: 3550,00 zł

z 23% VAT: 4366,50 zł

brak możliwości instalacji pochwytu
kolor na zdjęciu: dąb złoty

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol

kolor na zdjęciu: antracyt

Nicolo 05B
www.disting.pl

z 23% VAT: 4489,50 zł

z 23% VAT: 2829,00 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 2300,00 zł

netto: 3650,00 zł
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Nicolo 35B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4366,50 zł

Nicolo 08B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4366,50 zł

Nicolo 08

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3450,00 zł
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z 23% VAT: 4243,50 zł

netto: 3450,00 zł

z 23% VAT: 4243,50 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

netto: 3550,00 zł

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

kolor na zdjęciu: orzech

Nicolo 35

kolor na zdjęciu: dąb złoty

kolor na zdjęciu: orzech

brak możliwości instalacji pochwytu

netto: 3550,00 zł

Harmonia drewna i stali

netto: 3350,00 zł

z 23% VAT: 4120,50 zł

kolor na zdjęciu: orzech

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

brak możliwości instalacji pochwytu

kolor na zdjęciu: antracyt

Nicolo 04

Nicolo 12B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski, czarny antisol
z 23% VAT: 4243,50 zł

Nicolo 11

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3100,00 zł

z 23% VAT: 3813,00 zł

kolor na zdjęciu: orzech

kolor na zdjęciu: dąb złoty

netto: 3450,00 zł

Nicolo 02

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3250,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT: 3997,50 zł
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Kolekcja Figaro

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Okleiny
Antracyt

Konstrukcja i wyposażenie
Orzech

•
•
•
•

Dąb złoty

Szerokość
•

Lustro

Progi
Inox

Więcej informacji str.43

Satyna

Satyna paski

Czarny

•
•
•
•
•

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Patina

Ważne!

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Legenda

Panel wykorzystany w zdobieniu drzwi Figaro wykonany jest z obu stron ze
stali nierdzewnej. Gwarantuje to wysoką odporność na warunki atmosferyczne i piękny wygląd na
lata.

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!

widok od zewnątrz
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drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

Szyby

Model na zdjęciu: Figaro 03 kolor dąb złoty

widok od wewnątrz

Harmonia drewna i stali

netto: 3450,00 zł

z 23% VAT: 4243,50 zł

Figaro 03

Figaro 04

dostępne szklenie:
lustro

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3650,00 zł

z 23% VAT: 4489,50 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

kolor na zdjęciu: antracyt

z 23% VAT: 3997,50 zł
kolor na zdjęciu: orzech

netto: 3250,00 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

dostępne szklenie:
lustro

kolor na zdjęciu: dąb złoty

Figaro 02

Figaro 04B

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

netto: 3250,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT: 3997,50 zł
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Kolekcja Mario

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Okleiny
Antracyt

Konstrukcja i wyposażenie
Orzech

Dąb złoty

Szerokość
Szyby

Więcej informacji str.43

Lustro

Progi

Satyna

Satyna paski

Czarny

•
•
•
•
•

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Inox

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

•

•
•
•
•

Model na zdjęciu: Mario 09 kolor antracyt

Patina

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!
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Harmonia drewna i stali

z 23% VAT: 2829,00 zł

Mario 09

Mario 04

dostępne szklenie:
lustro, satyna, satyna-paski

dostępne szklenie:
lustro, satyna

netto: 3300,00 zł

z 23% VAT: 4059,00 zł

brak możliwości instalacji pochwytu

kolor na zdjęciu: orzech

z 23% VAT: 4059,00 zł
kolor na zdjęciu: dąb złoty

netto: 3300,00 zł

kolor na zdjęciu: dąb złoty

netto: 2300,00 zł

kolor na zdjęciu: antracyt

Mario 01

Mario 04B
dostępne szklenie:
lustro, satyna

netto: 3300,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT: 4059,00 zł
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Kolekcja Fedora

Drzwi dostępne z zamkiem trójbolcowym.
Okleiny
Orzech

Konstrukcja i wyposażenie
•
•
•
•

Dąb złoty

Szerokość
Szyby

Progi

•
•
•
•
•

Więcej informacji str.43

Lustro

Łezki

Czarny

naświetla...........................................................................str.34
drzwi na wymiar................................................................ str.42
zestawy okuć.....................................................................str.44
klamki...............................................................................str.45
pochwyty, akcesoria, usługi...............................................str.46

Usługi za dopłatą

Więcej informacji str.43

Inox

drzwi z zamkiem trójbolcowym...........................................str.4
drzwi z zamkiem listwowym................................................str.6
próg niski...........................................................................str.38
próg wysoki.......................................................................str.40

Dodatkowe rozwiązania i akcesoria

„90”

•

Model na zdjęciu: Fedora 03 kolor orzech

Patina

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Skrócenie drzwi

150,00 zł

184,50 zł

Legenda

dostępne dla drzwi z zamkiem trójbolcowym

Ważne!

Dla drzwi Disting otwieranych na zewnątrz istnieje możliwość zamówienia
ościeżnicy w kolorze czarnym - bez dodatkowej dopłaty!
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Harmonia drewna i stali

kolor na zdjęciu: orzech

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej - drzwi zostaną
dostarczone w standardzie otwierane na zewnątrz oraz z szybą lustro
(w modelach z przeszkleniem).

Fedora 03
dostępne szyby:
lustro, łezki

Fedora 01

dostępne szyby:
lustro, łezki

netto: 3150,00 zł

z 23% VAT: 3874,50 zł

kolor na zdjęciu: orzech

Fedora 02
www.disting.pl

z 23% VAT: 3936,00 zł

z 23% VAT: 2829,00 zł

kolor na zdjęciu: dąb złoty

netto: 2300,00 zł

netto: 3200,00 zł
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Naświetla
Dostawki boczne (na wymiar)
widok od wewnątrz

widok od zewnątrz

Szerokość zewnętrzna
20-45 cm*

Szyba antywłamaniowa
dostępna

Kolor okleiny**
Antracyt

Orzech

Dąb złoty

Winchester
*Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny 45 cm.

Sposób instalacji
Dostawka boczna może być zainstalowana tylko z jednej strony skrzydła - od
strony zamka. Rysunki wszystkich możliwych konfiguracji drzwi znajdują się na
stronie 36.

Konstrukcja dostawki bocznej oparta jest na ramie drewnianej wykończonej tak
samo, jak ościeżnica. Oferujemy cztery rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być
wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i dostawka połączone są na stałe, co
zapewnia wyjątkową stabilność konstrukcji oraz zdecydowanie ułatwia montaż.
Dostępne szerokości dostawek: od 20 do 45 cm.

Cennik

Cena dostawki bocznej zależy od zamontowanej w niej szyby:
Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Satyna, satyna-paski,
lustro, przeźroczysta lub
czarny antisol

2300,00 zł

2829,00 zł

Satyna, satyna-paski,
lustro lub przeźroczysta
- z dodatkową szybą P4
(antywłamaniową)

2600,00 zł

3198,00 zł
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Ważne!

Drzwi z dostawką boczną mogą być zamówione tylko z wysokim progiem!

Konstrukcja

Rodzaj szyby

**Kolor okleiny dla naświetla musi być taki sam jak dla skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród wymienionych powyżej nie występuje dla danego modelu i wariantu skrzydła, nie jest również dostępny w ofercie naświetli.

Zamówienie powinno zawierać:
• oznaczenie wybranego modelu skrzydła (w tym adnotacje dot. wybranego koloru** /dąb złoty, orzech, winchester lub antracyt/ oraz szyby).
Dostawka będzie miała ten sam kolor,
• wymiar (szerokość) drzwi,
• informację na temat rodzaju szyby instalowanej w dostawce, zgodnie
z tabelą powyżej,
• informację dotyczącą koloru progu - do wyboru jest próg w kolorze
inox, czarnym lub patina,
• szerokość dostawki - aby ją obliczyć, od szerokości otworu montażowego odejmujemy standardową szerokość drzwi oraz 30 mm tzw. luzu
montażowego.

Dostawka boczna dostarcza do wnętrza dużo
światła, a przy tym może pomóc w śledzeniu
tego, co dzieje się za drzwiami. Dostawki dostępne są w podanych wyżej kolorach.

Harmonia drewna i stali

Naświetla górne (na wymiar)
widok od wewnątrz

Wysokość zewnętrzna

20-45 cm*

Szyba antywłamaniowa
dostępna

Kolor okleiny**
Antracyt

Orzech

Dąb złoty

Winchester*
*Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny 45 cm.
**Kolor okleiny dla naświetla musi być taki sam jak dla skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród wymienionych powyżej nie występuje dla danego modelu i wariantu skrzydła, nie jest również dostępny w ofercie naświetli.

Ważne!

Drzwi z naświetlem górnym mogą być zamówione zarówno z wysokim jak
i niskim progiem!

Pakiet szybowy od wewnątrz zamknięty jest specjalnymi listwami. Od zewnątrz z kolei naświetle nie posiada żadnych dodatkowych elementów.

Konstrukcja
Konstrukcja naświetla górnego oparta jest na ramie drewnianej wykończonej tak
samo, jak ościeżnica. Oferujemy cztery rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być
wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i naświetle połączone są na stałe, co
zapewnia wyjątkową stabilność konstrukcji oraz zdecydowanie ułatwia montaż.
Dostępne wysokości naświetli: od 20 do 45 cm.

Jak zmierzyć wysokość naświetla?
Aby odpowiednio dobrać wysokość górnego naświetla, od wysokości otworu montażowego odejmujemy standardową wysokość drzwi oraz 30 mm luzu
montażowego. Miejsca luzu przy instalacji należy wypełnić pianką montażową,
co pokazano na rysunkach technicznych na kolejnych stronach.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, pakiet szybowy może zostać wzmocniony antywłamaniową szybą
P4. Polecamy!

Cennik

Cena naświetla górnego zależy od zamontowanej w niej szyby:
Dla drzwi jednoskrzydłowych
Rodzaj szyby

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Satyna, lustro lub przeźroczysta

1650,00 zł

2029,50 zł

Satyna, lustro lub przeźroczysta - z dodatkową
szybą P4 (antywłamaniową)

1950,00 zł

2398,50 zł

Naświetle górne wpuszcza do domu sporo
światła. Może mieć ono między 20 a 45 cm
wysokości. Naświetla wykonujemy w kolorach wymienionych wyżej.

www.disting.pl
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Naświetla
Warianty drzwi z dostawkami i naświetlami
Drzwi z naświetlem górnym

Kolory progów
Inox

Czarny

Patina

Okleiny dla naświetli
Antracyt

Drzwi Disting® z naświetlem
górnym bez dostawki bocznej
(kierunek drzwi: lewe)

Orzech

Drzwi bez naświetla górnego

Dąb złoty

Winchester

Szklenie dla naświetli
Lustro

Drzwi Disting® z dostawką boczną
(kierunek drzwi: prawe)

Drzwi Disting® z dostawką boczną
(kierunek drzwi: lewe)

Satyna

Satyna paski*

Parametry drzwi Disting®:
Czarny antisol*
*Szklenie satyna paski oraz czarny antisol
dostępne są tylko dla dostawek bocznych.

Wodoszczelność
Klasa 2A

Współczynnik
przenikania
ciepła

Przepuszczalność
powietrza
Klasa 4

1,1W/m2K
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Rysunki techniczne
Przekroje drzwi z naświetlem górnym i dostawką boczną
Przekrój przez dostawkę boczną

Przekrój przez skrzydło

Oznaczenia na rysunkach

95

60

18

60 18

95

luz
montażowy

Wymiar

Znaczenie

A

Szerokość skrzydła

B

Szerokość zewnętrzna
ościeżnicy

C

Wysokość zewnętrzna
ościeżnicy

D

Szerokość światła
przejścia

E

Wysokość światła
przejścia

mur
pianka
montażowa

2035

E

C

68

pianka
montażowa
posadzka

12

8

35
14

14

35

12

wylewka

101

101

Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką
15

60

B
D
68

luz
montażowy
pianka
montażowy

15
luz
montażowy

mur
min.200
max.450

A

Szyby w drzwiach z naświetlami i dostawkami
W dostawkach bocznych i naświetlach górnych mogą zostać zainstalowane szyby standardowe (lustro, satyna i satyna paski*) oraz
pakiet z dodatkową szybą antywłamaniową P4.
Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch taﬂi szkła i czterech warstw folii z butyralu poliwinylu. Butyral poliwinylu to rodzaj
syntetycznej żywicy, która charakteryzuje się dużą przejrzystością i wytrzymałością. Dzięki zastosowaniu tego materiału szyba jest odporna na uderzenia, a przy tym bardzo dobrze prezentuje to, co dzieje się w otoczeniu domu.

www.disting.pl
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Informacje techniczne
Drzwi o standardowej wysokości z niskim progiem
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem
Rozmiar drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie
Wymiar B + 30 mm

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie
Wymiar C + 30 mm

„90”

950 mm

1020 mm

2080 mm

900 mm

2000 mm

1050 mm

2110 mm

„100”

1050 mm

1120 mm

2080 mm

1000 mm

2000 mm

1150 mm

2110 mm

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm.

95

60

18

Oznaczenia na rysunkach

luz
montażowy
mur

E

2035

pianka
montażowa

Znaczenie

A

Szerokość skrzydła

B

Szerokość zewnętrzna
ościeżnicy

C

Wysokość zewnętrzna
ościeżnicy

D

Szerokość światła
przejścia

E

Wysokość światła
przejścia

C

68

Wymiar

Kolory progów

posadzka
wylewka

18

14

5

Inox

12

Czarny

100
15
luz
montażowy

B
60

15

Patina

D

68

pianka
montażowa

mur

A

Grubość skrzydła:
68mm
Na stronie 39 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi.
Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.
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Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem
Drzwi szklone z ramką inox

95

95

5

18

14

18

12

12

12

100

15

B
60

D

A

100

15

15

B
60

15

D

68

15

68

68

D

E

2035

C

E

2035

18

14

5

B
60

68

5

C

E

2035

68

100

15

60

60

60

18

18

18

95

68

14

Drzwi szklone z ramką PCV

C

Drzwi pełne (bez szklenia)

A

A

Informacje dotyczące
eksploatacji

Informacje dotyczące
konserwacji ramek inox

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych
Disting® zalecana jest odpowiednia ich eksploatacja:
•
drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we
wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w
ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim,
•
odległość czynnych urządzeń grzewczych od drzwi powinna wynosić
minimum 2 metry,
•
montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po
zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Blachy ze stali nierdzewnej (ramki inox) w drzwiach Otello, Figaro, Nicolo
należy raz na pół roku pielęgnować. Należy używać do tego celu specjalistycznych środków. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na karcie gwarancyjnej.
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Informacje techniczne
Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem
Rozmiar drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie
Wymiar B + 30 mm

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie
Wymiar B + 30 mm

„80”

827 mm

897 mm

2060 mm

777 mm

1965 mm

927 mm

2090 mm

„90”

950 mm

1020 mm

2080 mm

900 mm

1985 mm

1050 mm

2110 mm

„100”

1050 mm

1120 mm

2080 mm

1000 mm

1985 mm

1150 mm

2110 mm

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm.

95

60

18

Oznaczenia na rysunkach

luz
montażowy
mur

E

2035

pianka
montażowa

Znaczenie

A

Szerokość skrzydła

B

Szerokość zewnętrzna
ościeżnicy

C

Wysokość zewnętrzna
ościeżnicy

D

Szerokość światła
przejścia

E

Wysokość światła
przejścia

C

68

Wymiar

Kolory progów

posadzka
wylewka

Czarny

12

14

35

8

Inox

101
15

pianka
montażowa

B
60

D

15
Patina

68

luz
montażowy

mur

A

Grubość skrzydła:
68mm
Na stronie 41 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi.
Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.
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Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)
Drzwi szklone z ramką inox

95

Drzwi szklone z ramką PCV

95

18

68

B

15

15

E

2035

12

14

35

8

B
60

D

101

15

B

15
60

15

D

68

68

68

D

C

35
12

12

101

101

60

68

E

2035
14

35

C

35

14

8

E

2035

68

15

60

60

60

18

18

95

C

Drzwi pełne (bez szklenia)

A

A

A

Informacje dotyczące
eksploatacji

Informacje dotyczące
konserwacji ramek inox

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych
Disting® zalecana jest odpowiednia ich eksploatacja:
•
drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we
wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w
ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim,
•
odległość czynnych urządzeń grzewczych od drzwi powinna wynosić
minimum 2 metry,
•
montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po
zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Blachy ze stali nierdzewnej (ramki inox) w drzwiach Otello, Figaro, Nicolo
należy raz na pół roku pielęgnować. Należy używać do tego celu specjalistycznych środków. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na karcie gwarancyjnej.
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Informacje techniczne
Drzwi na wymiar
Grupa drzwi stalowo-drewnianych
Disting®
Olivio Glass
Ezio, Parma
Liberto, Astre
Otello, przeszklone
Otello, bez szklenia
Nicolo
Figaro
Mario
Fedora

Szerokość drzwi

Standardowy wymiar zewnętrzny
ościeżnicy

Zewnętrzny wymiar ościeżnicy po skróceniu (o ile skrócenie
jest możliwe, do wyboru jest jedna z maksymalnie trzech
opcji)

„80”

2060 mm

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

-----

-----

-----

„80”

2060 mm

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

-----

-----

„80”

Rozmiar niedostępny

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

-----

-----

„80”

2060 mm

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

-----

-----

„80”

2060 mm

-----

2000 mm

1950 mm

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

1950 mm

„80”

Rozmiar niedostępny

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

-----

-----

„80”

Rozmiar niedostępny

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

-----

„80”

Rozmiar niedostępny

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

-----

„80”

Rozmiar niedostępny

-----

-----

-----

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

-----

D
C
H

E

A

G

Grubość skrzydła:
68mm

F
B

H

H

A

płyta termoizolacyjna

B

blacha ocynkowana ogniowo

C

ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie

D

ościeżnica drewniana - pokryta tą samą okleiną co skrzydło

E

otwory na bolce antywyważeniowe

F

okleina PCV w wybranym kolorze

G

zawiasy 3D

H

uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu

I

próg wysoki (35 mm), aluminiowo-drewniany, inox, czarny lub patina
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I

W drzwiach skracanych stosowany jest tzw. wysoki
próg (inox, czarny lub patina). Próg wysoki może zostać zainstalowany także w drzwiach o standardowej
wysokości.
Więcej informacji na stronie 40

Ważne!

Drzwi z zamkiem listwowym nie mogą zostać skrócone. Niższą wysokość mogą mieć jedynie drzwi z zamkiem trójbolcowym.

Możliwość skrócenia drzwi Disting® są różne
w zależności od grupy z uwagi na znajdujące
się na ich powierzchni elementy dekoracyjne.
Harmonia drewna i stali

Dostępne progi
Inox

Czarny

Patina

Dostępne szklenia (widok od wewnątrz)

Lustro

Satyna

Czarny antisol

Satyna paski

Łezki

Dostępne okleiny

Antracyt
www.disting.pl

Dąb złoty

Orzech

Winchester

Biały
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Zestawy okuć i klamki
Komplet okuć Disting® Standard
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor inox)
-wkładki Gerda w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

netto 300,00 zł
z 23% VAT 369,00 zł

Komplet okuć Disting® Premium
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor inox)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza klasa B (kolor nikiel)

netto 410,00 zł
z 23% VAT 504,30 zł

Komplet okuć Haga Patina
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor patina)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza klasa B (kolor patina)

netto 410,00 zł
z 23% VAT 504,30 zł

Komplet okuć Haga Czarny
Elementy zestawu:
-klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor czarny)
-wkładki WILKA w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

netto 480,00 zł
z 23% VAT 590,40 zł
44

Harmonia drewna i stali

Haga

Solo

Rozstaw 72/92 mm

Rozstaw 72/92 mm
Dedykowane dla drzwi z pochwytem!

Kolor inox

Kolor inox

klamko-pochwyt Haga
netto 170,00 zł
z 23% VAT 209,10 zł

klamka Haga

klamka Solo

netto 160,00 zł
z 23% VAT 196,80 zł

netto 180,00 zł
z 23% VAT 221,40 zł

rozeta Haga

rozeta Solo

netto 70,00 zł
z 23% VAT 86,10 zł

netto 100,00 zł
z 23% VAT 123,00 zł

Kolor czarny

Kolor czarny

(czarna szczotkowana anoda)

(czarna szczotkowana anoda)

klamka Haga

klamka Solo

netto 170,00 zł
z 23% VAT 209,10 zł

netto 190,00 zł
z 23% VAT 233,70 zł

rozeta Haga

rozeta Solo

netto 80,00 zł
z 23% VAT 98,40 zł

netto 110,00 zł
z 23% VAT 135,30 zł

Kolor patina

Kolor patina

(patynowa szczotkowana anoda)

www.disting.pl

(patynowa szczotkowana anoda)

klamka Haga

klamka Solo

netto 160,00 zł
z 23% VAT 196,80 zł

netto 180,00 zł
z 23% VAT 221,40 zł

rozeta Haga

rozeta Solo

netto 70,00 zł
z 23% VAT 86,10 zł

netto 100,00 zł
z 23% VAT 123,00 zł
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Pochwyty, akcesoria i usługi
Profile

Linea

Torre

Kolor inox

Kolor czarny

Kolor patina

Kolor inox

Kolor czarny

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

(szczotkowana anoda w
kolorze czarnym)

(szczotkowana anoda w
kolorze patina)

(szczotkowana anoda w
kolorze czarnym)

netto 500,00 zł

netto 610,00 zł

netto 555,00 zł

netto 500,00 zł

netto 700,00 zł

z 23% VAT 615,00 zł

z 23% VAT 750,30 zł

z 23% VAT 682,65 zł

z 23% VAT 615,00 zł

z 23% VAT 861,40 zł

Rozmiar 160 cm:

Rozmiar 170 cm:

Rozmiar 170 cm:

Rozmiar 160 cm:

Rozmiar 170 cm:

netto 530,00 zł

netto 630,00 zł

netto 575,00 zł

netto 530,00 zł

netto 700,00 zł

z 23% VAT 651,90 zł

z 23% VAT 774,90 zł

z 23% VAT 707,25 zł

z 23% VAT 651,90 zł

z 23% VAT 861,40 zł

Rozmiar 190 cm:

netto 700,00 zł
Ważne!

z 23% VAT 861,40 zł

W przypadku modeli drzwi ze szkleniem - pochwyty
montujemy tylko w opcjach z szybą w centralnej
części skrzydła.

Stosujemy unikalny sposób montażu
pochwytów - bez widocznych elementów
montażowych.
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Wizjer szerokokątny

Okapnik

Okapnik ma długość 100cm.
Przeznaczony jest do samodzielnego docięcia i montażu.
Występuje w kolorach: dąb złoty,
antracyt, orzech.

netto 50,00 zł
z 23% VAT 61,50 zł

netto 30,00 zł
z 23% VAT 36,90 zł

Opaski wykończeniowe

Wkładki

Wymiary: 19x70x2160 mm

Kolor nikiel, czarny
lub patina

1

netto 120,00 zł z 23% VAT 147,60 zł
za komplet (3 sztuki)

3

2

Osłonki
na zawiasy

Kolory: czarny, patina, nikiel-satyna

4

Cennik wkładek
Rodzaj wkładki

1
2

3

4

Wkładka Gerda w
systemie jednego klucza,
kolor nikiel,
rozstaw - 40/50
Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B” w
systemie jednego klucza,
kolor nikiel,
rozstaw - 40/50
Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B” w
systemie jednego klucza,
kolor patina,
rozstaw - 40/50
Wkładka Wilka klasy
bezpieczeństwa „B” w
systemie jednego klucza,
kolor czarny,
rozstaw - 40/50

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

netto 60,00 zł

za komplet
120,00 zł

z 23% VAT 73,80 zł

147,60 zł

Usługi za dopłatą
200,00 zł

200,00 zł

270,00 zł

246,00 zł

246,00 zł

332,10 zł

Rodzaj usługi

Cena bez VAT

Cena z 23% VAT

Drzwi o szerokości „100”
(płaskie - bez przetłoczeń) - dopłata do
każdego modelu

350,00 zł

430,50 zł

Skrócenie drzwi*

150,00 zł

184,50 zł

Elektrozaczep do zamka
listwowego

290,00 zł

356,70 zł

Zasilacz 12 V

105,00 zł

129,15 zł

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie
skracamy drzwi w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym.
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Koordynatorzy rynku
+48 782 322 422
+48 669 133 330
+48 887 540 540

Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów
sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą
Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl
KR CENTER SP. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do różnic między kolorystyką katalogu a
rzeczywistą, a także prawo do zmian. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu bez pisemnej zgody KR CENTER Sp. z o.o. - zabronione.

