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Katalog

PREMIUM

Drzwi zewnętrzne stalowo-drewniane
EDYCJA 2019/2

Drzwi zewnętrzne premium:

harmonia drewna i stali
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 latami. W myśl tego od wielu już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem używane są
w domach w całej Polsce.
Ciężko pracujemy na Państwa zaufanie: monitorujemy rynek, jesteśmy na bieżąco z trendami i słuchamy Państwa potrzeb. W zgodzie z nimi produkujemy
drzwi cechujące się wysoką jakością i bardzo dobrymi parametrami. W naszej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: wiele modeli, różne kolory i akcesoria
zaspokoją Państwa potrzeby.
Pracownicy naszej firmy wkładają maksimum zaangażowania, aby dostarczyć
Państwu produkty, które spełnią oczekiwania i bezproblemowo będą działać
przez lata. Chcemy, aby marka Disting® była synonimem rzetelności i wzbudzała
zaufanie. Pragniemy być częścią Państwa najlepszych wyborów, dlatego nie
ustajemy w wysiłkach, aby utrzymywać najwyższe standardy, jakich oczekuje
się od produktów premium.
Drzwi zewnętrzne stalowo-drewniane marki Disting® zaprezentowane na kolejnych stronach katalogu są najlepszym dowodem wierności naszym ideałom.
Postawiliśmy na przemyślaną konstrukcję oraz nowoczesne wzornictwo.
Zależało nam ponadto na ponadprzeciętnej termoizolacyjności
Chcemy, by drzwi Disting® pracowały dla Państwa przez lata, dlatego produkujemy je z dbałością o szczegóły, z najlepszych materiałów. Bogata oferta pozwali Państwu wybrać model idealnie dopasowany do stylistyki domu.
Wiemy, że wybór drzwi do domu to ważna sprawa. W podjęciu decyzji pomogą
Państwu sprzedawcy, z którymi współpracujemy. Aby znaleźć sklep najbliżej
Państwa, zapraszamy na naszą stronę internetową www.disting.pl, gdzie
znajduje się interaktywna mapa.
Będziemy zaszczyceni, jeśli również Państwo zechcą dołączyć do grona użytkowników drzwi Disting®! Zapraszamy do lektury katalogu oraz konfiguracji
drzwi w naszym narzędziu online: www.kreator.disting.pl.

Pracownicy
KR CENTER® Sp. z o.o.
Drzwi marki Disting® posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.
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Olivio
Glass
Cechy kolekcji
nowoczesne

#

bez przetłoczeń

Parametry

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony szklaną ramką.
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

panel ze szkła hartowanego

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

1,2 W/m K
2

4

dostępne szerokości

Dostępne wersje

Przenikalność cieplna:

drzwi z zamkiem
listwowym

80

90

100

90

za dopłatą

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech
dąb złoty
winchester
biały

Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Harmonia drewna i stali

Szyba
lustro

czarny

dostępne
szyby

Ważne: Na zamówieniu prosimy o wskazanie, jaką
ramę mamy zastosować od wnętrza domu: ze stali
nierdzewnej (inox) czy z anodowanego na czarno
aluminium. Drzwi Olivio Glass nie skracamy.

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

inox

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Kolory progów

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)
Olivio Glass

01

drzwi z zamkiem
listwowym

bez VAT:

3 000,- zł
bez VAT:

3 500,- zł

Olivio Glass

z 23% VAT:

3 690,00 zł

01b

bez VAT:

3 000,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

4 305,00 zł

3 500,- zł

z 23% VAT:

3 690,00 zł
z 23% VAT:

4 305,00 zł

Olivio Glass
bez VAT:
z 23% VAT:
Polecamy zakup pochwytu. Montujemy go bez widocz3 813,00
nych elementów montażowych od wnętrza
domu.zł

02

3 100,- zł
bez VAT:

3 600,- zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

4 428,00 zł

Drzwi z kolekcji Olivio Glass od zewnętrznej strony
domu ozdobione są panelem szklanym w kolorze
czarnym wykonanym ze szkła hartowanego.
Od wnętrza jest rama ze stali nierdzewnej w kolorze
inox lub z anodowanego na czarno aluminium.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor antracyt

na zdjęciu:
kolor winchester

Drzwi z zewnętrznej
strony domu

Olivio Glass

03

bez VAT:

3 200,- zł
bez VAT:

3 700,- zł

z 23% VAT:

3 936,00 zł
z 23% VAT:

4 551,00 zł

Drzwi od wewnątrz
domu

Olivio Glass

5

Cechy kolekcji
nowoczesne

#

bez przetłoczeń

aluminiowy panel*

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony aluminiowym panelem.
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

6

bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym

dostępne szerokości

Dostępne wersje

* Wyjątkowa trwałość i piękny wygląd:
aluminiowy panel jest anodowany na
czarno.

250,00 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Przenikalność cieplna:

1,2 W/m2K

bez VAT:

80

90

100

90

za dopłatą

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech
dąb złoty
winchester
biały

Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

Ezio

Parametry

Harmonia drewna i stali

Szyba
lustro

na zdjęciu:
kolor antracyt

na zdjęciu:
kolor winchester

Kolory progów
inox

czarny

Ezio

12

bez VAT:

2 700,- zł
bez VAT:

3 200,- zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Ezio

z 23% VAT:

3 321,00 zł

12b

bez VAT:

2 700,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

3 200,- zł

3 936,00 zł

z 23% VAT:

3 321,00 zł
z 23% VAT:

3 936,00 zł

drzwi z zamkiem
listwowym

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia.
Drzwi o szerokości „100” dostępne są za dopłatą.
Szczegóły: str. 43.

Ezio
bez VAT:
z 23% VAT:
Polecamy zakup pochwytu. Montujemy go bez widocz3 321,00
nych elementów montażowych od wnętrza
domu.zł

13

2 700,- zł
bez VAT:

3 200,- zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

3 936,00 zł

Drzwi z kolekcji Ezio z obu stron ozdobione są panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu stron jego
powierzchnia jest anodowana na kolor czarny
– nie malujemy panelu proszkowo. Jest odporny
na działanie czynników atmosferycznych.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Drzwi z zewnętrznej
strony domu

Ezio

13b

bez VAT:

2 700,- zł
bez VAT:

3 200,- zł

z 23% VAT:

3 321,00 zł
z 23% VAT:

3 936,00 zł

Drzwi od wewnątrz
domu

Ezio

7

Liberto
Cechy kolekcji
nowoczesne

#

z przetłoczeniami

aluminiowy panel*

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

Parametry

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony aluminiowym panelem.
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Dostępne wersje

Szyba

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Przenikalność cieplna:

1,2 W/m2K
* Wyjątkowa trwałość i piękny wygląd:
aluminiowy panel jest anodowany na
czarno.

lustro

dostępne szerokości

90

Kolory progów

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech

dąb złoty

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

8

inox

czarny

Drzwi Disting® zapewniają bardzo dobre
parametry termoizolacyjne. Więcej informacji na stronie 29.

Harmonia drewna i stali

Okleiny
antracyt

orzech

dąb złoty

Liberto

12

bez VAT:

2 700,- zł

Liberto

z 23% VAT:

3 321,00 zł

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor antracyt

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

12b

bez VAT:

2 700,- zł

z 23% VAT:

3 321,00 zł

Liberto
bez VAT:
z 23% VAT:
Polecamy zakup pochwytu. Montujemy go bez widocz3 321,00
nych elementów montażowych od wnętrza
domu.zł

13

2 700,- zł

Drzwi z kolekcji Liberto z obu stron ozdobione są
panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu stron
jego powierzchnia jest anodowana na kolor czarny
– nie malujemy panelu proszkowo. Jest odporny
na działanie czynników atmosferycznych.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Drzwi z zewnętrznej
strony domu

Liberto

13b

bez VAT:

2 700,- zł

z 23% VAT:

3 321,00 zł
Drzwi od wewnątrz
domu

www.disting.pl

Liberto

9

Cechy kolekcji
nowoczesne

#

bez przetłoczeń
ramki inox

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
W wybranych modelach: pakiet trzyszybowy.
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

10

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Przenikalność cieplna:

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym

dostępne szerokości

Dostępne wersje

1,1-1,2 W/m2K

bez VAT:

80

90

100

90

za dopłatą

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech
dąb złoty
winchester
biały

Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

Otello

Parametry

Harmonia drewna i stali

Otello

05

bez VAT:

2 450,- zł
bez VAT:

2 950,- zł

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor dąb złoty
dostępne
szyby

Drzwi o szer. „100”
dostępne są za
dopłatą.
Szczegóły: str. 43.

bez VAT:

Otello

z 23% VAT:

3 013,50 zł

05b

2 450,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

2 950,- zł

3 628,50 zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł
z 23% VAT:

3 628,50 zł

Szyby
lustro

satyna

satyna paski

na zdjęciu:
kolor biały

Kolory progów

na zdjęciu:
kolor winchester

inox

dostępne
szyby

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

brak
szyby
Otello

01

bez VAT:

1 650,- zł
bez VAT:

2 150,- zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

2 029,50 zł
z 23% VAT:

2 644,50 zł

czarny

Otello

02

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,
drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na
zewnątrz, z szybą lustro.
Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia.

Otello

11

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor antracyt

drzwi z zamkiem
listwowym

dostępne
szyby

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

dostępne
szyby

Dostępność szerokości i oklein zależy
od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 10.
Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz,
z szybą lustro.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą. Szczegóły: str. 43.
Otello

12b

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł

Otello

12

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

2 850,- zł

3 505,50 zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

Otello

11b

bez VAT:

2 050,- zł
bez VAT:

2 550,- zł
12

Otello

z 23% VAT:

2 521,50 zł
z 23% VAT:

3 136,50 zł

na zdjęciu:
kolor winchester

inox

czarny

Drzwi Disting® mają bardzo
dobre parametry termoizolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi
1,1 W/m2K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m2K.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Kolory
progów

Otello

11

bez VAT:

2 050,- zł
bez VAT:

2 550,- zł

z 23% VAT:

2 521,50 zł
z 23% VAT:

3 136,50 zł

Harmonia drewna i stali

na zdjęciu:
kolor antracyt
dostępne
szyby
bez VAT:

Otello

35b

2 450,- zł
bez VAT:

2 950,- zł

Okleiny

z 23% VAT:

3 013,50 zł
z 23% VAT:

3 628,50 zł

Szyby
antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

biały

lustro

satyna

satyna paski

Komplety okuć
Disting Standard

Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT:

bez VAT:

250,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

307,50 zł

350,00 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

Wraz z drzwiami Disting® polecamy zakup kompletu okuć w niższej cenie. Na szczególną uwagę
zasługuje zestaw Premium z wkładkami klasy
bezpieczeństwa RC3.
Jeśli zależy Państwo na jeszcze większym poziomie bezpieczeństwa, warto zainwestować w drzwi
z zamkiem listwowym.
Otello

13

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

na zdjęciu:
kolor antracyt

na zdjęciu:
kolor winchester

drzwi z zamkiem
listwowym

dostępne
szyby

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

dostępne
szyby

Dostępność szerokości i oklein zależy
od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 10.
Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz,
z szybą lustro.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą. Szczegóły: str. 43.
Otello

35

bez VAT:

2 450,- zł
bez VAT:

2 950,- zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł

Otello

03

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

2 850,- zł

3 628,50 zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

Otello

08

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł
14

Otello

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

na zdjęciu:
kolor orzech

inox

czarny

Drzwi Disting® mają bardzo
dobre parametry termoizolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi
1,1 W/m2K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m2K.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Kolory
progów

Otello

08b

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

Harmonia drewna i stali

Okleiny
antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

biały

satyna

satyna paski

dostępne
szyby

lustro

na zdjęciu:
kolor orzech

Szyby

Otello

17b

bez VAT:

2 550,- zł
bez VAT:

3 136,50 zł
z 23% VAT:

3 751,50 zł

Otello

04

bez VAT:

2 250,- zł
bez VAT:

2 750,- zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

2 767,50 zł
z 23% VAT:

3 382,50 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor winchester

na zdjęciu:
kolor antracyt

3 050,- zł

z 23% VAT:

Otello

06

bez VAT:

2 450,- zł
bez VAT:

2 950,- zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł
z 23% VAT:

3 628,50 zł

Otello

15

Nicolo
Cechy kolekcji
nowoczesne

#

z przetłoczeniami
ramki inox

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

Parametry

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką inox.
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Dostępne wersje

Szyby

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Przenikalność cieplna:

1,1-1,2 W/m2K

lustro

dostępne szerokości

90

satyna

satyna paski

Kolory progów

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech

dąb złoty

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

16

inox

czarny

Drzwi Disting® zapewniają bardzo dobre
parametry termoizolacyjne. Więcej informacji na stronie 29.

Harmonia drewna i stali

Okleiny
antracyt

orzech

dąb złoty

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

brak
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

bez VAT:

1 650,- zł

z 23% VAT:

2 029,50 zł

Nicolo
bez VAT:
z 23% VAT:
Polecamy zakup pochwytu. Montujemy go bez widocz2 767,50
nych elementów montażowych od wnętrza
domu.zł

04

www.disting.pl

2 250,- zł

Nicolo

02

bez VAT:

2 200,- zł

z 23% VAT:

2 706,00 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor antracyt

01

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Nicolo

Nicolo

11

bez VAT:

2 050,- zł

z 23% VAT:

2 521,50 zł

Nicolo

17

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

dostępne
szyby

Dostępność szerokości i oklein zależy
od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 16.
Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz,
z szybą lustro.

Nicolo

17b

bez VAT:

2 550,- zł

z 23% VAT:

3 136,50 zł

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

na zdjęciu:
kolor antracyt

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

Nicolo

12b

bez VAT:

2 350,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł

Nicolo

08b

18

Nicolo

bez VAT:

2 350,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł

na zdjęciu:
kolor orzech

inox

czarny

Drzwi Disting® mają bardzo
dobre parametry termoizolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi
1,1 W/m2K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m2K.

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

Kolory
progów

Nicolo

08

bez VAT:

2 350,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł

Harmonia drewna i stali

Okleiny
orzech

dąb złoty
na zdjęciu:
kolor dąb złoty

antracyt

Szyby
satyna

satyna paski

dostępne
szyby

lustro

Nicolo

bez VAT:

2 450,- zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł

Nicolo

05b

www.disting.pl

bez VAT:

2 450,- zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor antracyt

35

Nicolo

35b

bez VAT:

2 450,- zł

z 23% VAT:

3 013,50 zł

Nicolo
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Cechy kolekcji
nowoczesne

#

z przetłoczeniami*
ramki inox

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką inox.
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym*
Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

Figaro

Parametry

dostępne szerokości

1,2 W/m2K

Dostępne wersje

Przenikalność cieplna:

80*

90

100*

90

za dopłatą

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech
dąb złoty
biały*

*Ważne: drzwi o szerokości „80” i „100” nie posiadają przetłoczeń.
Przetłoczeń nie posiadają także: drzwi z zamkiem listwowym oraz w kolorze białym.
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Harmonia drewna i stali

Figaro

04

bez VAT:

2 200,- zł
bez VAT:

2 700,- zł

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor antracyt

na zdjęciu:
kolor dąb złoty
dostępne
szyby

Drzwi o szer. „100”
dostępne są za
dopłatą.
Szczegóły: str. 43.

bez VAT:

Figaro

z 23% VAT:

2 706,00 zł

04b

2 200,- zł
bez VAT:

z 23% VAT:

2 700,- zł

3 321,00 zł

z 23% VAT:

2 706,00 zł
z 23% VAT:

3 321,00 zł

Szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor antracyt

lustro

satyna

satyna paski

Kolory progów
inox

czarny

Figaro

02

bez VAT:

2 350,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł

Ten model nie występuje w wersji
z zamkiem listwowym

www.disting.pl

dostępne
szyby

dostępne
szyby

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Figaro

03

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,
drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na
zewnątrz, z szybą lustro.
Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia.

Figaro
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nowoczesne

#

z przetłoczeniami
ramki pcv

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne
Przenikalność cieplna:

1,1-1,2 W/m2K

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką PCV.
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-31

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
listwowym*

dostępne szerokości

80*

90

100*

90

Drzwi z zamkiem listwowym
– większy poziom bezpieczeństwa

Cechy kolekcji

Komplety okuć

Dostępne wersje

Mario

Parametry

za dopłatą

dostępne okleiny dla danej szerokości
antracyt
orzech
dąb złoty

*Ważne: drzwi o szerokości „80” i „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym
nie posiadają przetłoczeń.
Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.
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Harmonia drewna i stali

Okleiny
antracyt

orzech

Kolory progów
dąb złoty

inox

Szyby

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

satyna

drzwi z zamkiem
listwowym

satyna paski

brak
szyby

na zdjęciu:
kolor antracyt

lustro

czarny

Mario

01

bez VAT:

1 650,- zł

z 23% VAT:

2 029,50 zł

Mario

02

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Ten model nie występuje w wersji
z zamkiem listwowym

Mario

03

bez VAT:

2 350,- zł
bez VAT:

2 850,- zł

z 23% VAT:

2 890,50 zł
z 23% VAT:

3 505,50 zł

Mario

23

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Dostępność szerokości i oklein zależy
od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 22.
Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz,
z szybą lustro.

Ofertę Disting® wyróżniają
bardzo dobre parametry
termoizolacyjne.
Dla drzwi pełnych przenikalność cieplna wynosi
1,1 W/m2K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m2K.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

Drzwi marki Disting® posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016),
co oznacza, że mogą być
sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za
dopłatą. Szczegóły: str. 43.

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor antracyt

drzwi z zamkiem
listwowym

Mario

09

bez VAT:

2 200,- zł
bez VAT:

2 700,- zł

z 23% VAT:

2 706,00 zł
z 23% VAT:

3 321,00 zł

Kolory
progów

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

czarny

Mario

04b

bez VAT:

2 200,- zł
bez VAT:

2 700,- zł
24

Mario

z 23% VAT:

2 706,00 zł
z 23% VAT:

3 321,00 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

inox

Mario

04

bez VAT:

2 200,- zł
bez VAT:

2 700,- zł

z 23% VAT:

2 706,00 zł
z 23% VAT:

3 321,00 zł

Harmonia drewna i stali

na zdjęciu:
kolor orzech
dostępne
szyby
Mario

05

bez VAT:

2 200,- zł
bez VAT:

2 700,- zł

Okleiny
antracyt

orzech

www.disting.pl

satyna

2 706,00 zł
z 23% VAT:

3 321,00 zł

Drzwi Disting® zapewniają bardzo
dobre parametry termoizolacyjne.
Więcej informacji na stronie 29.

dąb złoty

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze
„100” nie są możliwe do skrócenia.

satyna paski

Drzwi z zamkiem listwowym pozwalają na
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
Przekręcenie klucza w dolnym zamku rygluje
drzwi w trzech punktach.
Drzwi z zamkiem listwowym polecamy wraz
z kompletem okuć Disting® Premium.

Szyby
lustro

z 23% VAT:

satyna
z bewelem

Mario
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Fedora
Cechy kolekcji
klasyczne

#

z przetłoczeniami
ramki pcv

Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne

Parametry

Komplety okuć

Konstrukcja

Disting Standard

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką inox.
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Wyposażenie

Disting Premium

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji
str. 28-29

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

Dostępne wersje

Szyby

bez VAT:

250,00 zł

bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

307,50 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Przenikalność cieplna:

1,1-1,2 W/m2K

lustro

dostępne szerokości

90

diamenty

łezki

Kolory progów

dostępne okleiny dla danej szerokości
orzech
dąb złoty

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne
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Fedora

inox

czarny

Drzwi Disting® zapewniają bardzo dobre
parametry termoizolacyjne. Więcej informacji na stronie 29.

Harmonia drewna i stali

na zdjęciu:
kolor orzech

Ofertę Disting® wyróżniają bardzo dobre parametry termoizolacyjne – dla
drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,1 W/m2K, a dla
przeszklonych: 1,2 W/m2K.

brak
szyby

dostępne
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Grubość skrzydła:
68 mm

Fedora

01

bez VAT:

1 650,- zł

bez VAT:

Fedora

z 23% VAT:

2 029,50 zł

02

2 050,- zł

z 23% VAT:

2 521,50 zł

Szyby

na zdjęciu:
kolor orzech

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

lustro

diamenty

łezki

Okleiny
orzech

dąb złoty

Fedora

05

www.disting.pl

bez VAT:

2 050,- zł

z 23% VAT:

2 521,50 zł

dostępne
szyby

dostępne
szyby

drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

Fedora

03

bez VAT:

2 100,- zł

z 23% VAT:

2 583,00 zł

drzwi z zamkiem
listwowym niedostępne

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.

Fedora
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Konstrukcja drzwi
Drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)
Grubość skrzydła: 68 mm
Dostępne szerokości: zależą od kolekcji

D

Konstrukcja drzwi

8
A
7

4
2

B

8

3

7

Elementy
konstrukcyjne
A szczelne wypełnienie płytą
termoizolacyjną
B trwała blacha ocynkowana ogniowo
C okleina PCV w wybranym
kolorze
D ramiak z drewna klejonego
warstwowo na całym obwodzie
E ościeżnica drewniana pokryta tą samą okleiną, co
skrzydło
F otwory na bolce antywyważeniowe

Wyposażenie
drzwi

1

5

E
5
C

zamek dolny (trójbolcowy)
zamek górny (trójbolcowy)
klamka*
rozeta*
uszczelki (w ościeżnicy,
w progu i w skrzydle
z czterech stron)
6 próg aluminiowo-drewniany (inox lub czarny)
7 zawiasy 3D**
8 bolce antywyważeniowe
1
2
3
4
5

8

7
D
6

5

* Klamka i rozeta dostępne są za dopłatą. Polecamy w szczególności zakup kompletu okuć Disting Premium.
** 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 są w próg niski o wysokości 18 mm
(niedostępny dla drzwi skracanych). Dostępny jest także próg wysoki, o wysokości 35 mm.
28

Konstrukcja drzwi

Harmonia drewna i stali

Blacha zaczepowa
górna

Drzwi wyposażone są w bolce antywyważeniowe,
które zwiększają bezpieczeństwo. Zawiasy 3D z kolei
umożliwiają płynną regulację drzwi, nawet bez zdejmowania skrzydła.

5
5

Blacha zaczepowa
dolna

D

Parametry drzwi
Disting®
Współczynnik
przenikania ciepła

A
Drzwi szklone:

Drzwi pełne:

E

1,2 W/m2K

1,1 W/m K
2

F

Przepuszczalność
powietrza

klasa 4

B

Grubość skrzydła:
68 mm

C

Wodoszczelność

klasa 2A

5
6

D
5

Kolory progów
Próg niski oraz wysoki dostępne są w dwóch kolorach
do wyboru: inox lub czarny. Składając zamówienie
prosimy o wskazanie koloru.
inox

czarny

Elementy zestawu
W cenie drzwi
Disting® są:
• skrzydło
• ościeżnica
• próg

www.disting.pl

Ważne: W wariancie standardowym drzwi otwierane
są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro.

+

Rozstaw zamka w drzwiach z zamkiem
trójbolcowym wynosi 72 mm.

+

Drzwi Disting® dostępne są także w wersji z naświetlami. Dodatkowo doświetlają one wnętrze, a przy
zastosowaniu szyby antywłamaniowej P4 gwarantują bezpieczeństwo. Oferta: strony 32-33.
Konstrukcja drzwi
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Konstrukcja drzwi
Drzwi z zamkiem listwowym (wybrane modele)
Grubość skrzydła: 68 mm
Dostępność: zależy od kolekcji, szerokości i koloru

D

Konstrukcja drzwi

8
1

A
7

4
2

B

8

3

7

Elementy
konstrukcyjne
A szczelne wypełnienie płytą
termoizolacyjną
B trwała blacha ocynkowana ogniowo
C okleina PCV w wybranym
kolorze
D ramiak z drewna klejonego
warstwowo na całym obwodzie
E ościeżnica drewniana pokryta tą samą okleiną, co
skrzydło

Wyposażenie
drzwi

1

5

E
5
C

1 zamek listwowy z dodatkowymi punktami ryglowania
2 zamek górny, dodatkowy
3 klamka*
4 rozeta*
5 uszczelki (w ościeżnicy,
w progu i w skrzydle
z czterech stron)
6 próg aluminiowo-drewniany (inox lub czarny)
7 zawiasy 3D**
8 bolce antywyważeniowe

8

1

7
D
6

5

* Klamka i rozeta dostępne są za dopłatą. Polecamy w szczególności zakup kompletu okuć Disting Premium.
** Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.

Zamek listwowy zwiększa bezpieczeństwo, a przy tym stanowi wygodne rozwiązanie.
Przekręcenie klucza rygluje drzwi w trzech punktach. Dwa punkty ryglowania to
tzw. zamek hakowy.
Oprócz zamka listwowego w drzwiach zainstalowany jest dodatkowy zamek górny.
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Harmonia drewna i stali

Dlaczego warto zainwestować
w drzwi z zamkiem listwowym?

Komplety okuć
Disting Standard

Jeśli wybór rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo jest dla
Państwa priorytetem, polecamy wybór drzwi Disting® z zamkiem
listwowym. Zapewnia on wielopunktowe zabezpieczenie drzwi
po przekręceniu tylko jednego klucza. Cała konstrukcja, na którą
składają się zamek główny z dwoma dodatkowymi punktami
ryglowania na jednej listwie, jest ukryta w skrzydle.

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

250,00 zł

W drzwiach z zamkiem listwowym dodatkowo instalujemy niezależny zamek
górny. Przy zakupie opcjonalnego kompletu okuć Disting Premium (dostępny
jest w promocyjnej cenie) otrzymają Państwo m.in. wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 pracujące w systemie jednego klucza. Oznacza to, że jednym kluczem
możliwe będzie otwarcie obu zamków. Są one jednocześnie bardziej odporne
na włamania od standardowych wkładek.
Montaż zamka listwowego nie wpływa na estetykę drzwi, a wielokrotnie przewyższa poziomem bezpieczeństwa tradycyjne zamki. Jeśli jednocześnie zdecydują się Państwo na zakup kompletu okuć z wkładkami w systemie jednego
klucza, noszenie pęku kluczy będzie przeszłością.

z 23% VAT:

307,50 zł

Disting Premium
W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

350,00 zł

z 23% VAT:

430,50 zł

Zamek listwowy nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, a przy tym jest wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo usztywnia skrzydło i jeszcze lepiej zabezpiecza je przed wypaczeniem. W połączeniu z bardzo solidną konstrukcją drzwi
Disting® zapewni to spokój na lata. Polecamy to rozwiązanie!

92 mm

Porada

Ceny i dostępność
Ceny drzwi z zamkiem listwowym określone są na stronach z ofertą – znajdują
się pod symbolem
. W wersji z zamkiem listwowym dostępne są wybrane
modele drzwi o szerokości „90” w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt (nie są
dostępne w kolorze białym oraz winchester).
Ważne: Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń. Z uwagi na konstrukcję nie mogą być skracane.

Ważne: W wariancie standardowym drzwi otwierane są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro.
Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń. Ich dostępność zależy od kolekcji, rozmiaru
i koloru okleiny, Szczegóły na stronach z ofertą.

Rozstaw zamka w drzwiach z zamkiem
listwowym wynosi 92 mm.

Elementy zestawu
W cenie drzwi
Disting® są:
• skrzydło
• ościeżnica
• próg

+

+

Drzwi Disting® dostępne są także w wersji z naświetlami. Dodatkowo doświetlają one wnętrze, a przy
zastosowaniu szyby antywłamaniowej P4 gwarantują bezpieczeństwo. Oferta: strony 32-33.

Szyby

lustro

satyna

satyna paski

satyna z bewelem

diamenty

Standardowy rodzaj szyby – jeśli na druku zamówienia nie zaznaczą Państwo inaczej, drzwi dostarczymy z szybą lustro
www.disting.pl

łezki
(o ile w danym modelu przewidziana jest szyba).

Konstrukcja drzwi
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Naświetla
Dostawki boczne (na wymiar)
← widok od wewnątrz

widok od zewnątrz →

Szerokość zewnętrzna

20-45 cm*
Kolor okleiny**

do wyboru:

antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

Szyba antywłamaniowa

dostępna
* 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 dostępny
również w ofercie naświetli.

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.

Cennik dostawek bocznych
Cena dostawki zależy od zamontowanej w niej szyby:
Rodzaj szyby

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Satyna, satyna paski, lustro lub przeźroczysta

1 500,00 zł

1 845,00 zł

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

1 800,00 zł

2 214,00 zł

Sposób instalacji
Dostawka boczna może być zainstalowana z jednej strony skrzydła (od strony
zamka). Inny sposób zamontowania (np. tylko od strony zawiasów) wymaga
konsultacji ze sprzedawcą. Rysunki przykładowych konfiguracji znajdują się
na str. 34.

Konstrukcja
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.
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Zamówienie powinno zawierać:
• Oznaczenie wybranego modelu skrzydła (w tym adnotację 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
lub czarny.
• Szerokość dostawki – aby ją obliczyć, od szerokości otworu montażowego
odejmujemy standardową szerokość drzwi oraz 30 mm tzw. luzu montażowego.
Harmonia drewna i stali

Naświetla górne (na wymiar)
← widok od wewnątrz

Wysokość zewnętrzna

20-45 cm*
Kolor okleiny**

jak drzwi
Szyba antywłamaniowa

dostępna
Przenikalność cieplna
Drzwi z naświetlem lub dostawką:

1,0 W/m2K
↑ listwy przyszyb. od wewn.

antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

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

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

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

Naświetle górne wpuszcza do domu sporo świa- Cennik naświetli górnych
Poniższe ceny dotyczą naświetli górnych dla drzwi jednoskrzydłowych:
tła. Może mieć ono między 20 a 45 cm wysokości.
Rodzaj szyby – dla drzwi jednoskrzydłowych
/ Cena: bez VAT
z 23% VAT
Naświetla wykonujemy w kolorach wymienioSatyna, lustro lub przeźroczysta
850,00 zł 1 045,50 zł
Satyna, lustro lub przeźroczysta
1 150,00 zł 1 414,50 zł
nych wyżej.
– z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)

Konstrukcja
Konstrukcja naświetla opiera się na ramie drewnianej wykończonej tak samo,
jak ościeżnica. Oferujemy trzy rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być
wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i naświetle są połączone na
stałe, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna, zaś montaż przebiega wyjątkowo
łatwo.

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.
www.disting.pl

W ofercie mamy także szersze naświetla, dla drzwi z dostawkami:
Rodzaj szyby – dla drzwi z dostawką

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Satyna, lustro lub przeźroczysta

1 150,00 zł

1 414,50 zł

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

1 550,00 zł

1 906,50 zł

Składając zamówienie należy podać:
• Wymiar (szerokość) drzwi oraz kolor progu (inox lub czarny).
• Informację na temat rodzaju szyby instalowanej w naświetlu.
• Wysokość naświetla (opis sposobu pomiaru znajduje się obok).
Kolor naświetla będzie taki sam jak skrzydła, z uwzględnieniem ograniczenia**.
Naświetla
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Naświetla
Warianty drzwi z dostawkami i naświetlami
Drzwi z naświetlem górnym

Drzwi Disting® z naświetlem górnym
i dostawką boczną

Drzwi Disting® z naświetlem górnym
i dostawką boczną

Drzwi Disting® z naświetlem górnym,
bez dostawki bocznej

Drzwi bez naświetla górnego

Kolory
progów
inox

czarny

Drzwi z naświetlami wyposażone są
w próg wysoki w dwóch kolorach do
wyboru: inox lub czarny. Składając zamówienie prosimy o wskazanie koloru.
Drzwi Disting®
z dostawką boczną

Drzwi Disting®
z dostawką boczną

Parametry drzwi z naświetlami i dostawkami

34

Współczynnik
przenikania ciepła

Wodoszczelność

Przepuszczalność
powietrza

1,0 W/m2K

klasa 1A

klasa 4

Naświetla

Harmonia drewna i stali

Rysunki techniczne
Przekroje drzwi z naświetlem górnym i dostawką boczną
Przekrój przez dostawkę boczną

Oznaczenia
na rysunkach

Przekrój przez skrzydło
95

95

30

30

60

60

mur
pianka montażowa

B

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: szerokość

C

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: wysokość

D

Światło przejścia:
szerokość

E

Światło przejścia:
wysokość

2035

E

C

Szyby w drzwiach
z naświetlami
i dostawkami

pianka montażowa
posadzka

8

12

14

12

35

35

14

wylewka

101

101

Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką
15

60

B
D

30

15

pianka montażowa

luz montażowy

mur
min. 200
maks. 450

A

Okleiny dla naświetli
orzech

dąb złoty

winchester

Kolor okleiny dla naświetla musi być taki sam, jak dla skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród podanych
wyżej nie występuje dla danego modelu skrzydła, nie jest dostępny również w ofercie naświetli.

W dostawkach bocznych i naświetlach górnych mogą zostać zainstalowane szyby standardowe (lustro,
satyna i satyna piaski*) 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.

68

luz montażowy

www.disting.pl

Szerokość
skrzydła

Tabela z wymiarami skrzydeł znajduje się na stronie 36.

68

antracyt

Znaczenie

A

18

18

luz montażowy

Wymiar

Szyby dla naświetli
lustro

satyna

satyna paski*

* Szyba satyna paski dostępna jest
tylko dla dostawek bocznych.

Wybór szyby dla naświetla może być dokonany niezależnie od tego, co zostało wskazane dla
skrzydła. Dostępność szyb dla naświetli jest stała, bez względu na model skrzydła.

Naświetla
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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
Rozm.
skrzydła

Szerokość
skrzydła

Wymiar zewn.
ościeżnicy:
szerokość

Wymiar zewn.
ościeżnicy:
wysokość

Światło
przejścia:
szerokość

Światło
przejścia:
wysokość

Zalecana szer.
otworu montażowego

Zalecana wys.
otworu montażowego

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar B + 30 mm

Wymiar C + 30 mm

„80”

827 mm

897 mm

2057 mm

777 mm

1977 mm

927 mm

2087 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

Oznaczenia
na rysunkach
60

30

18

luz montażowy

mur
pianka montażowa

Znaczenie

A

Szerokość
skrzydła

B

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: szerokość

C

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: wysokość

D

Światło przejścia:
szerokość

E

Światło przejścia:
wysokość

E

2035

C

68

Wymiar

pianka montażowa

Kolory
progów

posadzka

18

5

14

wylewka

luz montażowy

B

15
60

inox

12

100

czarny

15

D

68

30

pianka montażowa
mur

A

Grubość skrzydła:
68 mm
Na stronie 39 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.
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W drzwiach najczęściej instalujemy próg niski,
którego wysokość wynosi 18 mm. Dzięki swej
budowie nie stanowi on trudnej przeszkody np. dla
osób niepełnosprawnych.
Proponujemy ponadto próg wysoki (35 mm),
stosowany w standardzie w drzwiach skracanych.

Harmonia drewna i stali

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem
Drzwi szklone z ramką inox

95

60

30
60

30

30

18

18

95

18

95

Drzwi szklone z ramką PCV

60

Drzwi pełne (bez szyby)

68
68

B

15

C
B

15

15

D

60

30

30

A

68

68

68

E
18

15

D

12

100

12

B

15
60

30

5

14
18

15

D

60

100

12

100

2035

C
E

2035
5

14

E
18

5

14

2035

C

68

A

A

Szyby

lustro

satyna

satyna paski

satyna z bewelem

diamenty

Standardowy rodzaj szyby – jeśli na druku zamówienia nie zaznaczą Państwo inaczej, drzwi dostarczymy z szybą lustro

Kreator drzwi
www.disting.pl

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia online,
które w łatwy sposób pozwoli stworzyć wymarzoną
konfigurację i ułatwi złożenie zamówienia:

łezki
(o ile w danym modelu przewidziana jest szyba).

www.kreator.disting.pl
Informacje techniczne
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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 (drzwi niestandardowe)
Rozm.
skrzydła

Szerokość
skrzydła

Wymiar zewn.
ościeżnicy:
szerokość

Wymiar zewn.
ościeżnicy:
wysokość

Światło
przejścia:
szerokość

Światło
przejścia:
wysokość

Zalecana szer.
otworu montażowego

Zalecana wys.
otworu montażowego

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar B + 30 mm

Wymiar C + 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.

Oznaczenia
na rysunkach

95

Wymiar

Znaczenie

A

Szerokość
skrzydła

B

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: szerokość

C

Wymiar zewnętrzny
ościeżnicy: wysokość

D

Światło przejścia:
szerokość

E

Światło przejścia:
wysokość

60

30

18

luz montażowy

68

mur

E

2035

C

pianka montażowa

Kolory
progów

pianka montażowa
posadzka

35

8

14

wylewka

101

luz montażowy

B

15

czarny

12

inox

15

D

60

pianka montażowa

68

30

mur

A

Grubość skrzydła:
68 mm
Na stronie 39 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.
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Informacje techniczne

Próg wysoki o wysokości 35 mm instalowany jest
w standardzie w drzwiach skracanych oraz z naświetlami, ale może zostać dostarczony także wraz
z drzwiami o standardowej wysokości. Wyposażony jest w uszczelkę. Jego powierzchnia jest anodowana, co zapewnia większą trwałość.

Harmonia drewna i stali

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)
Drzwi pełne (bez szyby)

Drzwi szklone z ramką inox
95

Drzwi szklone z ramką PCV
95

18

60

30

30
60

60

30

18

18

95

68

68

B

C
15

35

68

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 grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 1 metr.
• 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 i Olivio
Glass należy raz na pół roku pielęgnować. Należy używać do tego celu specjalistycznych środków. Więcej przydatnych
informacji na karcie gwarancyjnej.

www.disting.pl

15

D

30

A

Konfigurator
drzwi
Disting®

12

B
60

30
68

101
15

D

60

8

14

35

30

12

B

15

D

E

2035

C
E

2035
8

101
15

68

60

12

101
15

14

E
35

8

14

2035

C

68

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia
online, które w łatwy sposób pozwoli
stworzyć wymarzoną konfigurację i ułatwi złożenie zamówienia:

www.kreator.disting.pl
Informacje techniczne
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Informacje techniczne
Drzwi skracane
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych, skróconych
Drzwi skrócone instalowane są zawsze na progu wysokim. Skrócenie polega na obcięciu skrzydła i ościeżnicy. Możliwości są następujące:
Grupa drzwi
stalowo-drewnianych
Disting®

Szerokość
drzwi

Standardowy wymiar
zewnętrzny ościeżnicy:
wysokość

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

Olivio Glass

„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”

2060 mm

------

2000 mm

------

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

------

„80”

2060 mm

------

2000 mm

------

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

------

„80”

2060 mm

------

2000 mm

------

„90”

2080 mm

2040 mm

2000 mm

------

Ezio
Liberto
Otello, przeszklone
Otello, bez szyby
Nicolo
Figaro
Mario
Fedora

Uszczelka zainstalowana w skrzydle poprowadzona jest ze wszystkich czterech stron. To gwarancja
wysokiej szczelności.

D

H
E

F
A
G
B

Grubość skrzydła:
68 mm

C

W drzwiach skracanych stosowany jest tzw. wysoki próg
(inox lub czarny). Próg wysoki może zostać zainstalowany także w drzwiach o standardowej wysokości.

H
D

I

Szczegóły: strona 38.

H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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szczelne wypełnienie płytą termoizolacyjną
trwała blacha ocynkowana ogniowo
okleina PCV w wybranym kolorze
ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
ościeżnica drewniana pokryta tą samą okleiną, co skrzydło
bolce antywyważeniowe
zawiasy 3D
uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu
próg wysoki (35 mm), aluminiowo-drewniany, inox lub czarny

Informacje techniczne

Ważne: Drzwi z zamkiem listwowym nie mogą zostać skrócone. Niższą wysokość mogą mieć jedynie
drzwi z zamkiem trójbolcowym.
Możliwości skrócenia drzwi Disting® są różne w zależności od grupy z uwagi na znajdujące się na ich
powierzchni elementy dekoracyjne.

Harmonia drewna i stali

Klamki, pochwyty i usługi
Pochwyty

Czarna anoda
szczotkowana

Profile

Linea

Arco

Kolor inox

Kolor czarny

Kolor inox

Kolor inox

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

Rozmiar 120 cm:

bez VAT:

bez VAT:

bez VAT:

bez VAT:

450,00 zł

z 23% VAT:

553,50 zł

530,00 zł

z 23% VAT:

651,90 zł

450,00 zł

z 23% VAT:

553,50 zł

Rozmiar 160 cm:

Rozmiar 170 cm:

Rozmiar 160 cm:

bez VAT:

bez VAT:

bez VAT:

480,00 zł

z 23% VAT:

590,40 zł

550,00 zł

z 23% VAT:

676,50 zł

480,00 zł

530,00 zł

z 23% VAT:

651,90 zł

z 23% VAT:

590,40 zł

Stosujemy unikalny sposób
montażu pochwytów
– bez widocznych elementów
montażowych
Drzwi z zewnętrznej
strony domu

Pochwyty od KR CENTER® instalowane są w taki
sposób, że od strony wnętrza domu nie widać żadnych dodatkowych elementów mocujących. Dzięki
temu drzwi nabiorą bardzo nowoczesnego i unikalnego charakteru, a ich prostoty nic nie zakłóci!

www.disting.pl

Drzwi od wewnątrz
domu

Klamki, pochwyty i usługi
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Klamki, akcesoria i usługi
Haga
Kolor inox

Kolor czarny*
2

Rozstaw
72/92 mm

3

Rozstaw
72 mm

1

Produkt z serii Haga (kolor inox)

4

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

5

Produkt z serii Haga (kolor czarny)

Klamka z długim szyldem (1)

140,00 zł

172,20 zł

Klamka z długim szyldem (4)

Klamko-pochwyt (2)

150,00 zł

184,50 zł

Rozeta prostokątna (5)

60,00 zł

73,80 zł

Rozeta prostokątna (3)

* Czarna anoda szczotkowana.
Świetnie współgra z drzwiami
Ezio i Liberto.

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

150,00 zł

184,50 zł

70,00 zł

86,10 zł

Solo
Kolor inox

Kolor czarny*

Rozstaw
72/92 mm

Rozstaw
72/92 mm

6

Produkt z serii Solo (kolor inox)
Zestaw klamka z rozetą (6)
Zestaw rozet górnych (7)

7

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

150,00 zł

184,50 zł

80,00 zł

98,40 zł

* Czarna anoda szczotkowana.
Świetnie współgra z drzwiami
Ezio i Liberto.

8

Produkt z serii Solo (kolor czarny)

9

/ Cena: bez VAT

Zestaw klamka z rozetą (8)
Zestaw rozet górnych (9)

Okapnik

Opaski wykańczające

bez VAT:

bez VAT:

40,00 zł

z 23% VAT:

49,20 zł

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

120,00 zł

z 23% VAT

160,00 zł

196,80 zł

90,00 zł

110,70 zł

z 23% VAT:

147,60 zł

Cena obejmuje komplet na jedną stronę.
Wymiary: 19 x 70 x 2160 mm.

Harmonia drewna i stali

Ceres

Wkładki

Kolor inox

Kolor nikiel
1

3

Produkt z serii Ceres

2

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Klamka-klamka + rozeta (1+1+3)

190,00 zł

233,70 zł

Klamka-gałka ruchoma + rozeta (1+2+3)

200,00 zł

246,00 zł

80,00 zł

98,40 zł

Rozeta, zamek WB (3)

4

5

Rodzaj wkładki

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Wkładka Gerda w syst. jedn. klucza, kolor nikiel, rozmiar
40/50 (4)

100,00 zł

123,00 zł

Wkładka klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza,
kolor nikiel, rozmiar 40/50 (5)

170,00 zł

209,10 zł

Polecamy:

Komplet okuć
Disting® Standard

Komplet okuć
Disting® Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor inox) oraz wkładki Gerda w syst.
jedn. klucza (kolor nikiel).

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa
(kolor inox), wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT:

bez VAT:

z 23% VAT:

z 23% VAT:

307,50 zł

430,50 zł

250,00 zł
Osłonki na zawiasy

350,00 zł
Usługi za dopłatą

Komplet (6 szt.) w kolorze satyna lub czarnym.

Rodzaj usługi

bez VAT:

z 23% VAT:

Skrócenie drzwi*

150,00 zł

184,50 zł

61,50 zł

Drzwi o szerokości „100” (skrzydło płaskie – bez przetłoczeń)
– dopłata do wybranego modelu

350,00 zł

430,50 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego

250,00 zł

307,50 zł

Elektrozaczep dla zamka trójbolcowego

150,00 zł

184,50 zł

Zasilacz 12 V

100,00 zł

123,00 zł

50,00 zł

Wizjer szerokokątny
bez VAT:

30,00 zł
www.disting.pl

z 23% VAT:

36,90 zł

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie skracamy drzwi
w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym. Więcej informacji: strona 40.

Klamki, akcesoria i usługi
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Zapraszamy do zakupów
Sprzedaż drzwi Disting® i innych 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.disting.pl

PD

Koordynatorzy rynku

PD

+48 782 322 422

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

PD

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

+48 669 133 330
+48 887 540 540

miejsce na pieczątkę

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. Projekt i skład: Oxido.

