
Drzwi
dostępne
od ręki

ul. św. Michała 65, 
61-005 Poznań
T: +48 697 030 214
E: kontakt@progressdesign.pl

od 31600 złSkrzydło
Pesca 2

cena brutto



2 * cena netto / ** cena brutto

PESCA BASIC
PESCA 1
norma polska, przylgowe, zamek 
klucz, 3 zawiasy, wypełnienie 
plaster miodu

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb halifax

cena:

345,00 zł* 
424,35 zł**

PESCA 1
norma polska, przylgowe zamek 
oszczędnościowy, 3 zawiasy, 
wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: dąb halifax

cena:

345,00 zł* 
424,35 zł**

PESCA 2
norma polska, przylgowe, zamek 
oszczędnościowy, 3 zawiasy, 
wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: dąb halifax

cena:

256,92 zł* 
316,00 zł**

PESCA 1
norma polska, przylgowe, 
zamek blokada WC, podcięcie 
wentylacyjne, 3 zawiasy, 
wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: dąb halifax

cena:

373,00 zł* 
458,79 zł **

PESCA 2
norma polska, przylgowe, 
zamek blokada WC, podcięcie 
wentylacyjne, 3 zawiasy, 
wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: dąb halifax

cena:

285,00 zł* 
350,55 zł**

PESCA 2
norma polska, przylgowe, zamek 
klucz, 3 zawiasy, wypełnienie plaster 
miodu

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb halifax

cena:

256,92 zł* 
316,00 zł **

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

80-100 333,00 zł* / 409,59 zł**

100-140 343,00 zł* / 421,89 zł**

140-180 370,00 zł* / 455,10 zł**

180-220 410,00 zł* / 504,30 zł**

220-260 450,00 zł* / 553,50 zł**

260-300 480,00 zł* / 590,40 zł**

DOPŁATY
poszerzenie 120mm 136,00 zł* / 167,28 zł**

NOWOŚĆ!
Dwustronna intarsja czarna w modelu Pesca 1
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3* cena netto / ** cena brutto

PERA BASIC
PERA 2
norma polska, przylgowe zamek 
klucz, 3 zawiasy 

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: śnieżnobiały

cena:

440,00 zł* 
541,20 zł**

PERA 3
norma polska, przylgowe zamek 
klucz, 3 zawiasy 

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: śnieżnobiały

cena:

440,00 zł* 
541,20 zł**

PERA 2
norma polska, przylgowe, zamek 
oszczędnościowy, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: śnieżnobiały

cena:

440,00 zł* 
541,20 zł**

PERA 3
norma polska, przylgowe zamek 
oszczędnościowy, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: śnieżnobiały

cena:

440,00 zł* 
541,20 zł**

PERA 2
norma polska, przylgowe, 
zamek blokada WC, podcięcie 
wentylacyjne, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: śnieżnobiały

cena:

468,00 zł*  
575,64 zł **

PERA 3
norma polska, przylgowe 
zamek blokada WC, podcięcie 
wentylacyjne, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: śnieżnobiały

cena:

468,00 zł* 
575,64 zł **

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

80-100 333,00 zł* / 409,59 zł**

100-140 343,00 zł* / 421,89 zł**

140-180 370,00 zł* / 455,10 zł**

180-220 410,00 zł* / 504,30 zł**

220-260 450,00 zł* / 553,50 zł**

260-300 480,00 zł* / 590,40 zł**

DOPŁATY
poszerzenie 120mm 136,00 zł* / 167,28 zł**

NOWOŚĆ!
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4

BASIC

Pełne
Kolor: gładki antracyt, orzech

Kierunek otwierania: 
prawe, otwierane na zewnątrz 
lewe, otwierane na zewnątrz

Szerokość skrzydła: 90

Ościeżnica: drewniano-stalowa BASIC

Próg: PVC 60mm

Klamka: Dublin z rozetą do serii Basic 
Wkładko-Gałka 55/30g STD

Na stanie drzwi z okuciami 
do drzwi otwieranych na zewnątrz.

cena:

1 780,49 zł* / 2190,00 zł**

NO
W
OŚ
Ć!

Grubość skrzydła drzwiowego

Europejski standard zgodności CE

Drzwi spełniające wymagania 
programu „Czyste Powietrze”

• „Ciepła” ościeżnica drewniano-stalowa
• Wypełnienie spienionym polistyrenem EPS
• Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech 

płaszczyznach
• Nasadki ozdobne na zawiasy
• 3 bolce antywyważeniowe
• Zamek główny – czteroryglowy
• Zamek dodatkowy górny – czteroryglowy
• Wkładki w systemie jednego 

klucza – 3 klucze w zestawie
• Ciepły próg PVC z uszczelką
• Klamka w kolorze srebrnym ze 

wspomaganiem
• Możliwość samodzielnego skrótu
• Zestaw montażowy
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5

BASIC

Tłoczone
Kolor: gładki antracyt, orzech

Kierunek otwierania: 
prawe, otwierane na zewnątrz 
lewe, otwierane na zewnątrz

Szerokość skrzydła: 90

Ościeżnica: drewniano-stalowa BASIC

Próg: PVC 60mm

Klamka: Dublin z rozetą do serii Basic 
Wkładko-Gałka 55/30g STD

Na stanie drzwi z okuciami 
do drzwi otwieranych na zewnątrz.

cena:

1 943,09 zł* / 2 390,00 zł**

Przeszklone
Kolor: gładki antracyt, orzech

Kierunek otwierania: 
prawe, otwierane na zewnątrz 
lewe, otwierane na zewnątrz

Szerokość skrzydła: 90

Ościeżnica: drewniano-stalowa BASIC

Próg: PVC 60mm

Klamka: Dublin z rozetą do serii Basic 
Wkładko-Gałka 55/30g STD

Na stanie drzwi z okuciami 
do drzwi otwieranych na zewnątrz.

cena:

2 105,69 zł zł* / 2 590,00 zł**
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6 * cena netto / ** cena brutto

HEDERA

HEDERA 1
norma polska, przylgowe 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb riviera FF

cena:

623,00 zł* / 766,29 zł**

HEDERA 2
norma polska, przylgowe 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb riviera FF

cena:

623,00 zł* / 766,29 zł**

HEDERA 3
norma polska, przylgowe 
zamek blokada WC, 3 zawiasy,

dostępne rozmiary: 60-80 
kolor: dąb riviera FF

cena:

623,00 zł* / 766,29 zł**

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 80mm, zacięcie 45°

zakres cena z okleiną FF

80-100 350,30 zł* / 430,87 zł**

100-120 350,30 zł* / 430,87 zł**

120-140 412,45 zł* / 507,31 zł**

140-160 412,45 zł* / 507,31 zł**

160-180 463,30 zł* / 569,86 zł**

180-200 463,30 zł* / 569,86 zł**

200-220 497,20 zł* / 611,56 zł**

220-240 497,20 zł* / 611,56 zł**

240-260 542,40 zł* / 667,15 zł**

260-280 542,40 zł* / 667,15 zł**

280-300 587,60 zł* / 722,75 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne 33,90 zł* / 41,70 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2 cm 90,40 zł/ 111,19 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH MDF
ościeżnica stała 257,80 zł* / 317,09 zł**

opaska maskująca 8 cm 62,15 zł* / 76,44 zł**
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7* cena netto / ** cena brutto

VERTE G.0
norma polska, przylgowe 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 80-90 
kolor: biały portadecor

cena:

599,00 zł* / 736,77 zł**

VERTE G.2
norma polska, przylgowe 
zamek blokada WC, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-80 
kolor: biały portadecor

cena:

599,00 zł* / 736,77 zł**

VERTE G.4
norma polska, przylgowe 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: biały portadecor

cena:

599,00 zł* / 736,77 zł**

VERTE

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

75-95 448,00 zł* / 551,04 zł**

95-115 460,00 zł* / 565,80 zł**

120-140 460,00 zł* / 565,80 zł**

140-160 495,00 zł* / 608,85 zł**

160-180 495,00 zł* / 608,85 zł**

180-200 540,00 zł* / 664,20 zł**

200-220 540,00 zł* / 664,20 zł**

220-240 540,00 zł* / 664,20 zł**

240-260 610,00 zł* / 750,30 zł**

260-280 610,00 zł* / 750,30 zł**

280-300 610,00 zł* / 750,30 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne, tuleje tworzywowe 
drewnopodobne, kratka wentylacyjna 39,00 zł* / 47,97 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2cm 255,00 zł* / 313,65zł**

panel regulacyjny 80mm 124,00 zł* / 152,22 zł**

panel regulacyjny 160mm 190,00 zł* / 233,70 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH OKLEINA BIAŁY PORTADECOR

ościeżnica stała 100mm 258,00 zł* / 317,34 zł**

opaska maskująca 60mm 70,00 zł* / 86,10 zł**
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8 * cena netto / ** cena brutto

MINIMAX P
norma polska, przylgowe, zamek klucz, blokada 
WC, 3 zawiasy, wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: biały lakier

cena:

414,00 zł* / 509,22 zł**

MINIMAX P
norma polska, przylgowe, zamek patent,  
3 zawiasy, wypełnienie plaster miodu

dostępne rozmiary: 100 
kolor: biały lakier

cena:

464,00 zł* / 570,72 zł**

MINIMAX P
norma polska, przylgowe, zamek patent 
3 zawiasy, wypełnienie płyta otworowa

dostępne rozmiary: 80-90 
kolor: biały lakier

cena:

524,00 zł* / 644,52 zł**

MINIMAX

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH* opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

75-95 448,00 zł* / 551,04 zł**

95-115 460,00 zł* / 565,80 zł**

120-140 460,00 zł* / 565,80 zł**

140-160 495,00 zł* / 608,85 zł**

160-180 495,00 zł* / 608,85 zł**

180-200 540,00 zł* / 664,20 zł**

200-220 540,00 zł* / 664,20 zł**

220-240 540,00 zł* / 664,20 zł**

240-260 610,00 zł* / 750,30 zł**

260-280 610,00 zł* / 750,30 zł**

280-300 610,00 zł* / 750,30 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne, tuleje tworzywowe drewnopodobne, 
kratka wentylacyjna 39,00 zł* / 47,97 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2cm 255,00 zł* / 313,65zł**

panel regulacyjny 80mm 124,00 zł* / 152,22 zł**

panel regulacyjny 160mm 190,00 zł* / 233,70 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH*
ościeżnica stała 100mm 258,00 zł* / 317,34 zł**

opaska maskująca 60mm 70,00 zł* / 86,10 zł**

* okleina BIAŁY PORTADECOR
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9* cena netto / ** cena brutto

VECTOR

VECTOR T
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, blokada WC, 2 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90, 
kolor: lakier biały premium

cena:

689,00 zł* / 847,74 zł**

VECTOR E
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, blokada WC, 2 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-80, 
kolor: lakier biały premium

cena:

750,00 zł* / 922,50 zł**

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

95-115 520,00 zł* / 639,60 zł**

120-140 520,00 zł* / 639,60 zł**

140-160 565,00 zł* / 694,95 zł**

160-180 565,00 zł* / 694,95 zł**

180-200 610,00 zł* / 750,30 zł**
CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
ościeżnica stała 100mm 388,00 zł* / 477,24 zł**

opaska maskująca 60mm 110,00 zł* / 135,30 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne, 
tuleje tworzywowe drewnopodobne 39,00 zł*/ 47,97 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2cm 306,00 zł* / 376,38 zł**

panel regulacyjny 80mm 136,00 zł* / 167,28 zł**
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10 * cena netto / ** cena brutto

LAURENCJA 1
norma polska, przylgowe, zamek klucz, blokada 
WC, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: biały premium

cena:

727,00 zł* / 894,21 zł**

LAURENCJA

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena

80-100 428,00 zł* / 526,44 zł**

100-120 435,00 zł* / 535,05 zł**

120-140 450,00 zł* / 553,50 zł**

140-160 465,00 zł* / 571,95 zł**

160-180 490,00 zł* / 602,70 zł**

180-200 498,00 zł* / 612,54 zł**

200-220 514,00 zł* / 632,22 zł**

220-240 530,00 zł* / 651,90 zł**

240-260 545,00 zł* / 670,35 zł**

260-280 560,00 zł* / 688,80 zł**

280-300 576,00 zł* / 708,48 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 90x44 mm 258,00 zł* / 317,34 zł**

opaski maskujące płaskie 55,00 zł* / 67,65 zł**

ćwierćwałki (1 komplet) 26,00 zł* / 31,98 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne 28,00 zł* / 34,44 zł**

tuleje tworzywowe drewnopodobne (komplet) 21,00 zł* / 25,83 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2 cm 136,00 zł* / 167,28 zł**

poszerzenie 120mm 136,00 zł* / 167,28 zł**
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11* cena netto / ** cena brutto

MAGNOLIA 1
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: biały premium

cena:

665,00 zł* / 817,95 zł**

MAGNOLIA 4
norma polska, przylgowe, 
zamek WC, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-80 
kolor: biały premium

cena:

665,00 zł* / 817,95 zł**

MAGNOLIA 8
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: biały premium

cena:

665,00 zł* / 817,95 zł**

MAGNOLIA

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena z okleiną PREMIUM

80-100 460,00 zł* / 565,80 zł**

100-120 468,50 zł* / 576,26 zł**

120-140 484,20 zł* / 595,57 zł**

140-160 501,20 zł* / 616,48 zł**

160-180 526,70 zł* / 647,84 zł**

180-200 535,20 zł* / 658,30 zł**

200-220 552,30 zł* / 679,33 zł**

220-240 569,30 zł* / 700,24 zł**

240-260 586,40 zł* / 721,27 zł**

260-280 602,00 zł* / 740,46 zł**

280-320 636,10 zł* / 782,40 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 90x44 mm 276,80 zł* / 340,46 zł**

opaski maskujące płaskie 61,00 zł* / 75,03 zł**

ćwierćwałki (1 komplet) 28,40 zł* / 34,93 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne 30,65 zł* / 37,70 zł**

tuleje tworzywowe drewnopodobne (komplet) 23,65 zł* / 29,09 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2 cm 153,10 zł* / 188,31 zł**

poszerzenie 120mm 153,10 zł* / 188,31 zł**
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12 * cena netto / ** cena brutto

MAGNOLIA 1
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: orzech greko

cena:

554,00 zł* / 681,42 zł**

MAGNOLIA 4
norma polska, przylgowe, 
zamek WC, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-80 
kolor: orzech greko

cena:

554,00 zł* / 681,42 zł**

MAGNOLIA 8
norma polska, przylgowe, 
zamek klucz, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: orzech greko

cena:

554,00 zł* / 681,42 zł**

MAGNOLIA

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres cena z okleiną GREKO

80-100 416,00 zł* / 511,68 zł**

100-120 426,00 zł* / 523,98 zł**

120-140 441,50 zł* / 543,04 zł**

140-160 458,50 zł* / 563,96 zł**

160-180 482,70 zł* / 593,72 zł**

180-200 492,70 zł* / 606,02 zł**

200-220 508,30 zł* / 625,21 zł**

220-240 525,30 zł* / 646,12 zł**

240-260 542,40 zł* / 667,15 zł**

260-280 558,00 zł* / 686,34 zł**

280-320 592,00 zł* / 728,16 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 90x44 mm 228,60 zł* / 281,18 zł**

opaski maskujące płaskie 53,70 zł* / 66,05 zł**

ćwierćwałki (1 komplet) 25,30 zł* / 31,12 zł**

DOPŁATY
podcięcie wentylacyjne 30,65 zł* / 37,70 zł**

tuleje tworzywowe drewnopodobne (komplet) 23,65 zł* / 29,09 zł**

kątownik z przedłużonym piórem o 2 cm 153,10 zł* / 188,31 zł**

poszerzenie 120mm 153,10 zł* / 188,31 zł**
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13* cena netto / ** cena brutto

AURI

AURI
norma słowacka, przylgowe, zamek klucz, blokada 
WC 6*6, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: biały mat CELL

cena:

636,00 zł* / 782,28 zł**

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH
zakres Ościeżnica T80

95-115 394,00 zł* / 484,62 zł**

120-140 409,00 zł* / 503,07 zł**

140-160 427,00 zł* / 525,21 zł**

160-180 439,00 zł* / 539,97 zł**

180-200 455,00 zł* / 559,65 zł**

200-220 469,00 zł* / 576,87 zł**

220-240 487,00 zł* / 599,01 zł**

240-260 499,00 zł* / 613,77 zł**

260-280 514,00 zł* / 632,22 zł**

280-300 529,00 zł* / 650,67 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 100x45 mm (profil prosty) 197,00 zł* / 242,31 zł**

opaski maskujące płaskie TOP 75,00 zł* / 92,25 zł**

CZAS REALIZACJI 
OK. 2 TYGODNIE

DOSTĘPNE TYLKO 
W NORMIE SŁOWACKIEJ
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14 * cena netto / ** cena brutto

SELENE
norma polska, przylgowe, zamek klucz, 
3 zawiasy

dostępne rozmiary: 60-90 
kolor: dąb polski 3D

cena:

373,98 zł* / 460,00 zł**

SELENE 1
norma polska, przylgowe, zamek blokada 
WC, 3 zawiasy, szyba decormat, fabrycznie 
nawiercone tuleje

dostępne rozmiary: 60-80 
kolor: dąb polski 3D

cena:

373,98 zł* / 460,00 zł**

SELENE 2
norma polska, przylgowe, zamek klucz, 
3 zawiasy, szyba decormat

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb polski 3D

cena:

373,98 zł* / 460,00 zł**

SELENE

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska K63mm, zacięcie 45°

zakres K63 opaska 6 cm

95-115 414,71 zł* / 510,09 zł**

120-140 433,92 zł* / 533,72 zł**

140-160 448,61 zł* / 551,79 zł**

160-180 467,82 zł* / 575,42 zł**

180-200 484,77 zł* / 596,27 zł**

200-220 503,98 zł* / 619,90 zł**

220-240 518,67 zł* / 637,96 zł**

240-260 532,23 zł* / 654,64 zł**

260-280 553,70 zł* / 681,05 zł**

280-300 568,39 zł* / 699,12 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 100x45 mm (profil prosty) 256,51* zł / 315,51 zł**

opaski maskujące płaskie 68,36 zł* / 84,09 zł**

DOPŁATY
tuleje tworzywowe, drewnopodobne (1szt.) 7,46 zł* / 9,17 zł**

dla rozmiaru 60 - 3 szt.

dla rozmiaru 70 - 4 szt.

dla rozmiaru 80 - 5 szt.

CZAS REALIZACJI 
OK. 2 TYGODNIE
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cena promocyjna do 31.12.2022r. cena promocyjna do 31.12.2022r. cena promocyjna do 31.12.2022r.



15* cena netto / ** cena brutto

CZAS REALIZACJI 
OK. 2 TYGODNIE

CAMPA 1
norma polska, przylgowe, zamek klucz, 
3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb wiosenny enduro plus

cena:

562,00 zł* / 691,26 zł**

CAMPA 5
norma polska, przylgowe, zamek klucz, 
3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-90 
kolor: dąb wiosenny enduro plus

cena:

562,00 zł* / 691,26 zł**

CAMPA 3
norma polska, przylgowe, zamek blokada WC, 
podcięcie wentylacyjne, 3 zawiasy

dostępne rozmiary: 70-80 
kolor: dąb wiosenny enduro plus

cena:

605,41 zł* / 744,66 zł**

CAMPA

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH opaska 60mm, zacięcie 45°

zakres przylgowe ORS1

75-94 420,36 zł* / 517,04 zł**

95-114 430,53 zł* / 529,55 zł**

120-139 452,00 zł* / 555,96 zł**

140-159 467,82 zł* / 575,42 zł**

160-179 496,07 zł* / 610,17 zł**

180-199 540,14 zł* / 664,37 zł**

200-219 555,96 zł* / 683,83 zł**

220-239 565,00 zł* / 694,95 zł**

240-259 577,43 zł* / 710,24 zł**

260-279 593,25 zł* / 729,70 zł**

280-299 607,94 zł* / 747,77 zł**

CENY OŚCIEŻNIC STAŁYCH
wymiar profilu 90x44 mm 272,35 zł*/ 334,99 zł**

opaska maskująca płaska 60-90 (kpl. na stronę 60) 79,11 zł*/ 97,31 zł**
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16 * cena netto / ** cena brutto

ATLAS

ATLAS SET
pakiet GOLD, ozmiar: 80, 
3 zawiasy, izolacyjność 
akustyczna 32 dB, 
kolor: jesion grafit 
premium

cena:

1 508,00 zł*
1 854,84 zł**

ATLAS SET
pakiet GOLD, rozmiar: 80, 
3 zawiasy, izolacyjność 
akustyczna 32 dB, 
kolor: klon szary premium

cena:

1 508,00 zł*
1 854,84 zł**

ATLAS SET
pakiet GOLD, rozmiar: 80, 
3 zawiasy, izolacyjność 
akustyczna 32 dB, 
kolor: dąb st cpl

cena:

1 508,00 zł*
1 854,84 zł**

ATLAS SET
pakiet GOLD, rozmiar: 80, 
3 zawiasy, izolacyjność 
akustyczna 32 dB, 
kolor: orzech greko

cena:

1 382,00 zł*
1 699,86 zł**

ATLAS 
ALU SET 3
pakiet GOLD, rozmiar: 80, 
3 zawiasy, izolacyjność 
akustyczna 32 dB, 
kolor: orzech greko

cena:

1 648,00 zł*
2 027,04 zł**

PAKIET GOLD
 ▪ skrzydło z ościeżnicą stałą,

 ▪ próg ze stali nierdzewnej i okuciami:

 ▪ klamka Essen, rozeta górna,

 ▪ komplet wkładek w systemie jednego klucza,

 ▪ wizjer bez nawiertu

SZEROKOŚĆ DRZWI „80”
A B C D E F

844 817 807 892 912 796

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ
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17* cena netto / ** cena brutto

MF DRZWI

SALOU
cena: 3 792,68 zł*
 4 665,00 zł**

TARRAGONA
cena: 3 955,28 zł*
 4 865,00 zł**

CASPE
cena: 3 475,61 zł*
 4 275,00 zł**

MATARO
cena: 4 166,67 zł*
 5 125,00 zł**

MORUS
cena: 3 918,70 zł*
 4 820,00 zł**

MALGRAT
cena: 3 434,96 zł*
 4 225,00 zł**

OLVERA
cena: 3 239,84 zł*
 3 985,00 zł**

DELOS
cena: 3 906,50 zł*
 4 805,00 zł**

ASTER
cena: 3 422,76 zł*
 4 210,00 zł**

CHABER 1
cena: 3 495,93 zł*
 4 300,00 zł**

SKRZYDŁO STANDARD 75 mm
konstrukcja ramowo-płytowa, rama z drewna sosnowego klejonego warstwo-
wo, metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie skrzydła, wypełnienie 
termoizolacyjnym materiałem o grubości 60 mm, poszycie z płyty wilgociood-
pornej o wykończeniu jesionowym, uszczelka na całym obwodzie, zgodność 
z normą PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010
OŚCIEŻNICA
konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + sklejka jesionowa, wymiary w prze-
kroju 60 x 80 mm, uszczelka na całym obwodzie, aluminiowy próg z uszczelką
WYPOSAŻENIE
trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w  trzech płaszczyznach, wręg 
antywyważeniowy, dwa zamki niezależne lub zamek listwowy (w  wybranych 
modelach) dostosowane do wkładki asymetrycznej 40/55, regulowany zaczep 
zamkowy, podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
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18 * cena netto / ** cena brutto

AKCESORIA

WKŁADKI PATENTOWE

KLAMKA APOLLO KAO B00
kolor: czarny

103,33 zł*/127,10 zł**

KLAMKA TORINO KTR 300 SLIM
kolor: satyna

56,87 zł*/69,95 zł**

KLAMKA QUATRO KUQ 500
kolor: stal nierdzewna

64,60 zł*/79,46 zł**

KLAMKA HERMES KHR B00
kolor: czarny

62,34 zł*/76,68 zł**

KLAMKA HERMES KHR 300
kolor: satyna

59,82 zł*/73,57 zł**

KLAMKA ULTRA KUL 500
kolor: stal nierdzewna

40,54 zł*/49,87 zł**

DLA DRZWI PRZYLGOWYCH : 26/36mm

55,00 zł*/67,65 zł**

DLA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH: 30/30mm

40,00 zł*/49,20 zł**
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AKCESORIA
ROZETA
RNQ B01 KLUCZ

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RNQ 301 KLUCZ

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RNQ 701 KLUCZ

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RXQ 501 KLUCZX

25,55 zł*/31,43 zł**

ROZETA
RCX 501 KLUCZ

14,98 zł*/18,42 zł**

ROZETA
RNQ B02 WKŁADKA

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RNQ 302 WKŁADKA

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RNQ 702 WKŁADKA

31,99 zł*/39,35 zł**

ROZETA
RXQ 502 WKŁADKA

25,55 zł*/31,43 zł**

ROZETA
RCX 502 WKŁADKA

14,98 zł*/18,42 zł**

ROZETA
RNQ B03 WC

49,99 zł*/61,49 zł**

ROZETA
RNQ 303 WC

49,99 zł*/61,49 zł**

ROZETA
RNQ 703 WC

49,99 zł*/61,49 zł**

ROZETA
RXQ 503 WC

44,92 zł*/55,25 zł**

ROZETA
RCX 503 WC

39,16 zł*/48,16 zł**



Ceny podane są w złotych polskich (PLN), w  wartościach netto/brutto. Zdjęcia mają charakter 

poglądowy, a kolory w rzeczywistości mogą się różnić od tych, które zostały zaprezentowane 

w  ulotce. Prosimy porównywać kolory z  oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych 

dystrybutorów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w  druku. Ulotka nie stanowi oferty 

w rozumieniu prawa i jest publikowana jedynie dla celów informacyjnych.

Marka Progress Design jest własnością:

Multi-Form II Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 11, 43-100 Tychy

NIP:6461011186 PD 2022-12


