
NATURA OSLO

EI 60 PLUS, podwójne, model pełne, pojedyńcze model 3, Popielaty MAT
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Styl skandynawski na przestrzeni lat ewoluował i ma wielu zwolenników. Z kolei otaczający nas 
pośpiech i pęd życia sprawiają, że coraz częściej pragniemy kontaktu z naturą i „przemycamy” ją do 
własnego zabieganego świata na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego swoją ofertę poszerzamy o nowe 
modele drzwi frezowanych w okleinie naturalnej. W kolekcji NATURA OSLO pojawiają się nawiązania 
do elementów prostych, klasycznych z wykorzystaniem atrakcyjnego kształtu frezu. Jest to idealna 
propozycja dla klientów poszukujących drzwi niepowtarzalnych, które dodadzą wnętrzom wyjątkowej 
atmosfery.

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb 

Dąb
BiałyDąb 1

Okleina Naturalna Dąb Satin

MODELE Okleina Naturalna Dąb Okleina Naturalna Dąb Satin (Biały)

1,2,3 1410 | 1734,30 1560 | 1918,80

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN 
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Przylgowe

Dostępne rozmiary 
60-100

PARAMETRY

Bezprzylgowe

Wysokość
podwyższona

Dostępne rozmiary
dwuskrzydłowe

Suwane

Odwrotna 
przylga



DETAL

MODELE

model 1 model 2 model 3

Zbliżenie na frezowanie
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AKCESORIA W CENIE DRZWI

Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;  

bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D

Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
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UWAGI

Norma PN EN 14351-2:2018-12.

 Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.

Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. 

Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

 PORTA SYSTEM 

 MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

 PORTA SYSTEM ELEGANCE 

 PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni 

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

 PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą  
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DOPŁATY

odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00

odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40

odwrotna przylga –  trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30

rozmiar „100” 50 | 61,50

skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71

skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41

trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15

trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83

podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97

wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30

wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10

wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98

zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60 

zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80

zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35

zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65


