
WAŻNY OD 11.02.2019

KATALOG 2019/1

na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt  →



PŁOMYK

cena: 1399,00 zł* / 1720,77 zł**

rozmiar
80 / 90 

cena: 999,00 zł* / 1228,77 zł**

KROKUS
rozmiar

80 / 90 

diament 1

łezka łezka 

rozmiar
80 / 90 

diament 1

cena: 1399,00 zł* / 1720,77 zł**

MAŁY PŁOMYK

2 * cena netto  |  ** cena brutto  |  *** drzwi o szerokości 100E dostępne w kolorach: ciemny mahoń, dąb rustical, orzech ciemny, wenge, złoty dąb

KONSTRUKCJA
Skrzydło o grubości 55 mm wykonane w wersji przylgowej z uszczelką, ocieplone wkładem termoizolacyjnym 
(polistyren ekspandowany).
Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PCV.
Dodatkowo powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi). 
Ościeżnica wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PCV w kolorze skrzydła,
złożona z uszczelką.

1 do wyboru przeszklenie diament lub łezka

→ → →

szerokość

wymiary otworu w ścianie [mm] wymiary otworu montażowego [mm]

ościeżnica osadzona jako narożna ościeżnica osadzona wewnątrz muru

wysokość szerokość wysokość szerokość

80E 2075 895 2090 925

90E 2075 995 2090 1030

100E*** 2075 1095 2090 1130

tolerancja + 5 / - 0 + 10 / - 0 + 5 / - 0 + 10 / - 0

LENA  satyna/patyna QUBIK  satyna/patyna

wizjer  satyna/patyna

Rysunki poglądowe i przekroje znajdują się w tabeli na stronie 3.



3

DRZWI GŁĘBOKO TŁOCZONE

Styl i elegancja!

**** całkowity koszt okuć wynosi 5,15 zł netto / 6,33 zł brutto

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - płytko i głęboko tłoczone.

Wykonywane na wymiar, cena poniżej dotyczy drzwi pełnych do 1400 mm.
Możliwość przeszklenia drzwi według indywidualnej wyceny.

1. Szerokość światła przejscia do 1400 mm.
Skrzydło czynne 80-90 cm, skrzydło bierne pozostały wymiar.

2. Szerokość światła przejścia w zakresie 1401-1800 mm.
Skrzydło czynne 80-90 cm, skrzydło bierne pozostały wymiar. 
 
Drzwi dwuskrzydłowe wyceniane są indywidualnie. 

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
• dwa zamki 3-ryglowe (na wkładkę patentową)
• trzy bolce antywyważeniowe 
• zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
• ościeżnica składana FD-25/21C w kolorze skrzydła lub malowana proszkowo

Drzwi dwuskrzydłowe dostępne tylko pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni). 

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
• dwa zamki 3-ryglowe (na wkładkę patentową)
• trzy bolce antywyważeniowe
• trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
• podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
• próg metalowy****
• dwie wkładki patentowe 31/50****
• klamka, szyld górny**** - do wyboru klamki w kolorze satyna, patyna (Lena, Qubik)

OPCJE ZA DOPŁATĄ:
• drzwi szerokości 100 cm: 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
• możliwość skrótu do 120 mm: 130,00 zł* / 159,90 zł**
• wizjer: 15,00 zł* / 18,45 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zasto-
sowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem gwarancji).

cena od: 2498,00 zł* / 3072,54 zł**

rozmiar
80 / 90 

→DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Realizacja w 4 tygodnie:

ciemny orzech

złoty dąb

ciemny mahoń

dąb rustical

wenge

winchester

wypełnienie

osadzenie ościeżnicy wewnątrz muru

kotwa montażowa

osadzenie ościeżnicy narożnej

przekrój profilu ościeżnicy drzwi technicznych

przekrój profilu ościeżnicy drzwiprzekrój poprzeczny ościeżnicy drzwi technicznych

wypełnienie

kotwa montażowa
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Rysunki poglądowe i przekroje.

Realizacja w 2 tygodnie:



→

→

→

→

→

→

4 * cena netto  |  ** cena brutto  |  *** drzwi o szerokości 100E dostępne w kolorach: antracyt, orzech ciemny, wenge, złoty dąb

cena: 1521,00 zł* / 1870,83 zł**

rozmiar
80 / 90 

refleks5

LYNX
rozmiar

80 / 90 

W-25

cena: 1521,00 zł* / 1870,83 zł**

LUPUS
rozmiar

80 / 90 

druk ceramiczny5

cena: 1521,00 zł* / 1870,83 zł**

LEO

cena: 1731,00 zł* / 2129,13 zł**

rozmiar
80 / 90 

refleks 2/3

KARINA
rozmiar

80 / 90 

refleks2

cena: 1469,00 zł* / 1806,87 zł**

MUSCA
rozmiar

80 / 90 

cena: 999,00 zł* / 1228,77 zł**

WIRGO

→

→

→

→

→

→

2 skrzydło niedostępne w kolorze białym 3 do wyboru przeszklenie refleks lub druk ceramiczny

5 do wyboru przeszklenie reflex, W-2 lub druk ceramiczny

Rysunki poglądowe i przekroje znajdują się w tabeli na stronie 3.

szerokość

wymiary otworu w ścianie [mm] wymiary otworu montażowego [mm]

ościeżnica osadzona jako narożna ościeżnica osadzona wewnątrz muru

wysokość szerokość wysokość szerokość

80E 2075 895 2090 925

90E 2075 995 2090 1030

100E*** 2075 1095 2090 1130

tolerancja + 5 / - 0 + 10 / - 0 + 5 / - 0 + 10 / - 0

druk
ceramiczny

LENA  satyna/patyna

wizjer  satyna/patyna

QUBIK  satyna/patyna



**** całkowity koszt okuć wynosi 5,15 zł netto / 6,33 zł brutto 5

cena: 1763,00 zł* / 2168,49 zł**

rozmiar
90 

refleks 4

CANIS
rozmiar

90 

refleks4

cena: 2004,00 zł* / 2464,92 zł**

OCTANS

DRZWI GŁADKIE I PŁYTKO TŁOCZONE

→

cena: 1521,00 zł* / 1870,83 zł**

rozmiar
80 / 90 

W-14

MENSA →

cena: 1521,00 zł* / 1870,83 zł**

rozmiar
80 / 90 

refleks

PAWO →

→

KONSTRUKCJA
Skrzydło o grubości 55 mm wykonane w wersji przylgowej
z uszczelką, ocieplone wkładem termoizolacyjnym (polistyren 
ekspandowany).
Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy
ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PCV.
Dodatkowo powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest folią 
ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu drzwi). 
Ościeżnica wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewno-
podobnym laminatem PCV w kolorze skrzydła, złożona
z uszczelką.

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
• dwa zamki 3-bolcowe (na wkładkę patentową)
• trzy bolce antywyważeniowe
• trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
• podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
• próg metalowy****
• dwie wkładki patentowe 31/50****
• klamka, szyld górny**** - do wyboru klamki w kolorze

satyna, patyna (Lena, Qubik)

OPCJE ZA DOPŁATĄ:
• drzwi szerokości 100 cm: 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne

na zamówienie
• możliwość skrótu do 120 mm: 130,00 zł* / 159,90 zł**
• wizjer: 15,00 zł* / 18,45 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie 
zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem 
gwarancji).

antracyt

ciemny orzech

złoty dąb

ciemny mahoń

biały

Styl i elegancja!
dąb rustical

wenge

winchester

4 do wyboru przeszklenie refleks lub W-1

Realizacja w 2 tygodnie:

Realizacja w 4 tygodnie:



→→

→

→

6 * cena netto  |  ** cena brutto  |  *** drzwi o szerokości 100E dostępne w kolorach: antracyt, orzech ciemny, wenge, złoty dąb

DRZWI INOX

cena: 1774,00 zł* / 1827,22 zł**

rozmiar
80 / 90 

refleks4

cena: 1720,00 zł* / 2115,60 zł**

rozmiar
80 / 90 

refleks

cena: 1930,00 zł* / 2373,90 zł**

rozmiar
80 / 90 

W-1

cena: 2036,00 zł* / 2504,28 zł**

rozmiar
80 / 90 

W-14

cena: 1720,00 zł* / 2115,60 zł**

rozmiar
80 / 90 

drzwi pełne

cena: 999,00 zł* / 1228,77 zł**

SAGITTA →

CYGNUS →

BOTES →

MINOR →

szerokość

wymiary otworu w ścianie [mm] wymiary otworu montażowego [mm]

ościeżnica osadzona jako narożna ościeżnica osadzona wewnątrz muru

wysokość szerokość wysokość szerokość

80E 2075 895 2090 925

90E 2075 995 2090 1030

100E*** 2075 1095 2090 1130

tolerancja + 5 / - 0 + 10 / - 0 + 5 / - 0 + 10 / - 0

INDUS →

rozmiar
80 / 90 

refleks

AURIGA →

4 do wyboru przeszklenie refleks lub W-1

Rysunki poglądowe i przekroje znajdują się w tabeli na stronie 3. LENA  satyna/patyna

wizjer  satyna/patyna

QUBIK  satyna/patyna



7**** całkowity koszt okuć wynosi 5,15 zł netto / 6,33 zł brutto

DRZWI TECHNICZNE

KONSTRUKCJA
Skrzydło o grubości 55 mm wykonane w wersji przylgowej z uszczelką, ocieplone wkładem termoizolacyjnym 
(polistyren ekspandowany).
Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PCV.
Dodatkowo powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest folią ochronną (do usunięcia niezwłocznie po montażu 
drzwi). 
Ościeżnica wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym laminatem PCV w kolorze skrzydła,
złożona z uszczelką.

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
• dwa zamki 3-bolcowe (na wkładkę patentową)
• trzy bolce antywyważeniowe
• trzy zawiasy trójdzielne Z5 antywłamaniowe
• podwójne uszczelnienie (w skrzydle i ościeżnicy)
• próg metalowy****
• dwie wkładki patentowe 31/50****
• klamka, szyld górny**** - do wyboru klamki w kolorze satyna, patyna (Lena, Qubik)

OPCJE ZA DOPŁATĄ:
• drzwi szerokości 100 cm: 300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
• możliwość skrótu do 120 mm: 130,00 zł* / 159,90 zł**
• wizjer: 15,00 zł* / 18,45 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zasto-
sowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest to bezwzględnym warunkiem gwarancji).

cena: 499,00 zł* / 613,77 zł**

rozmiar
80 / 90

DRZWI TECHNICZNE →

brązowy

Realizacja w 2 tygodnie:

ocynk

KONSTRUKCJA
Skrzydło o grubości 40 mm ocieplone wkładem termoizolacyjnym (polistyren 
ekspandowany) wykonane w wersji przylgowej.
Zewnętrzna powierzchnia skrzydła wykonana z blachy ocynkowanej i lakiero-
wanej.
Ościeżnica spawana narożna malowana farbą proszkową.
WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI:
1. Zamek dolny.
2. Trzy zawiasy czopowe - wkręcane.

OPCJE ZA DOPŁATĄ
- drzwi szerokości 100 cm  

100,00 zł* / 123,00 zł** - dostępne na zamówienie
- drzwi szerokości 110 cm oraz 70 cm 

300,00 zł* / 369,00 zł** - dostępne na zamówienie
- możliwość skrótu do 160 mm - 130,00 zł* / 159,90 zł**
- próg (rozmiar 80/90 cm) 45,00 zł* / 55,35 zł**
- próg (rozmiar 100 cm) 65,00 zł* / 79,95 zł**

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czyn-
ników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu (jest 
to bezwzględnym warunkiem gwarancji).
Rysunki poglądowe i przekroje znajdują się w tabeli na stronie 3.

szerokość

wysokość
skrzydła

w przyldze
Hw [mm]

szerokość
skrzydła

w przyldze
Sw [mm]

wymiar
w świetle
ościeżnicy
Sp [mm]

wysokość ościeżnicy przy
gotowej podłodze [mm]

całkowita szerokość
ościeżnicy [mm]

Ho Hc So Sc

80 2015 815 795 2032 2070 829 905

90 2015 915 895 2032 2070 929 1005

100 2015 1015 995 2032 2070 1029 1105

110 2015 1115 1095 2032 2070 1129 1205

antracyt

antracyt

ciemny orzech

złoty dąb

ciemny mahoń

biały

biały

dąb rustical

wenge

winchester

Realizacja w 4 tygodnie:

Realizacja w 4 tygodnie:



Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny z zastrzeżeniem prawa do zmian. 

KATALOG 2019/1

partner handlowy

EDYCJA I


