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Cena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF od 623 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF od 623 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF od 623 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF od 623 zł netto 

modelmodelmodelmodel Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 
z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą 

MDF, progiem MDF, progiem MDF, progiem MDF, progiem 
stalowym, wizjeremstalowym, wizjeremstalowym, wizjeremstalowym, wizjerem 

Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 
z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą z ościeżnicą prostą 

MDF,MDF,MDF,MDF,    progiem progiem progiem progiem 
stalowym, stalowym, stalowym, stalowym, 

wizjerem,wizjerem,wizjerem,wizjerem,    bez okućbez okućbez okućbez okuć 

Dekor DRE-Cell 1 849 zł | 1044,27 zł 623 zł | 766,29 zł 

Dekor DRE-Cell 2, 3, 3D 883 zł | 1086,09 zł 657 zł | 808,11 zł 

Laminat CPL 0,15-0,20 mm 903 zł | 1110,69 zł 677 zł | 832,71 zł 

Cena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą od 727 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą od 727 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą od 727 zł nettoCena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą od 727 zł netto 

modelmodelmodelmodel Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 
z ościeżnicą z ościeżnicą z ościeżnicą z ościeżnicą 

stalową stałą, stalową stałą, stalową stałą, stalową stałą, 
progiem stalowym, progiem stalowym, progiem stalowym, progiem stalowym, 
wizjerem i okuciami wizjerem i okuciami wizjerem i okuciami wizjerem i okuciami 

************ 

Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 Skrzydło ENTER 0 
z ościeżnicą z ościeżnicą z ościeżnicą z ościeżnicą 

stalową stałą, stalową stałą, stalową stałą, stalową stałą, 
progiem stalowym, progiem stalowym, progiem stalowym, progiem stalowym, 
wizjerem, bez okuwizjerem, bez okuwizjerem, bez okuwizjerem, bez okućććć 

Dekor DRE-Cell 1 953 zł | 1172,19 zł 727 zł | 894,21 zł 

Dekor DRE-Cell 2, 3, 3D 987 zł | 1214,01 zł 761 zł | 936,03  zł 

Laminat CPL 0,15-0,20 mm 987 zł | 1214,01 zł 761 zł | 936,03 zł 

cena netto | cena brutto 

*** klamka i szyld górny METRO, zestaw wkładek systemu jednego klucza 

W standardzieW standardzieW standardzieW standardzie 

• rama z płyty MDF wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi 

• wypełnienie płyta wiórowa otworowa 

• płyta zewnętrzna HDF płaska bądź z frezem dekoracyjnym 

• 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego 

• krawędź prosta rys. 1 lub krawędź R 2,5 mm (w laminatach CPL) rys. 2 
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Skrzydło przylgowe Enter:Skrzydło przylgowe Enter:Skrzydło przylgowe Enter:Skrzydło przylgowe Enter: 

• zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

• zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową 

Skrzydło przylgowe Solid:Skrzydło przylgowe Solid:Skrzydło przylgowe Solid:Skrzydło przylgowe Solid: 

• zamek listwowy wielopunktowy klasy „C” 

• zawiasy wzmocnione ryglami antywyważeniowymi 

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie 

Drzwi ENTER i SOLID mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 

KonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcja 

Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi. 
Wypełnienie – płyta wiórowa otworowa. Drzwi mają podwyższoną izolacyjność 
akustyczną (Rw=32dB). Płyta zewnętrzna HDF uszlachetniona okleiną DRE-Cell Decor - 
wykończenie płaskie bądź z frezem dekoracyjnym. 
Dla modeli Enter/Solid 0 dostępny również laminat CPL 0,7-0,8 mm - w celu złożenia zamówienia 
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 

UWAGA: Model ENTER 0 i SOLID 0 - skrzydła w laminatach CPL w standardzie z krawędzią z 
promieniem R 2,5 mm. Za dopłatą możliwość wyboru krawędzi prostej z obrzeżem gr. 1,5 
mm. Zalecamy do skrzydeł kolekcji ENTER/SOLID ościeżnicę prostą ENTER/SOLID lub 
ościeżnicę metalową. 

Opcje za dopłatąOpcje za dopłatąOpcje za dopłatąOpcje za dopłatą 

• W laminatach CPL krawędź prosta z obrzeżem 1,5 mm 

30 zł | 36,90 zł 
  

• Wizjer – dołączony osobno 

12 zł | 14,76 zł 
  

• Wizjer cyfrowy DDS1 - dołączony osobno 

255 zł | 313,65 zł 
  

• Wizjer cyfrowy DDS2 - dołączony osobno 
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345 zł | 424,35 zł 
  

• próg ze stali nierdzewnej – szer. 70 mm 

65 zł | 79,95 zł 
  

• rezygnacja z drugiego zamka 

-5 zł | -6,15 zł 
  

• uszczelka opadająca 

140 zł | 172,20 zł 
  

UWAGA: Modele ENTER 21-23 i SOLID 21-23 - skrzydła w laminatach CPL w standardzie z 
krawędzią 
z promieniem R 2,5 mm. Za dopłatą możliwość wyboru krawędzi prostej z obrzeżem gr. 1,5 mm. 

* W modelach 19 i 20 okładzina sklejana jest w pasy o zmiennym usłojeniu. 

** W modelach 21-23 wykonane są wstawki aluminiowe o szerokości 8 mm umiejscowione w 
jednej płaszczyźnie z powierzchnią drzwi z obu stron. 

    

    

Ceny skrzydełCeny skrzydełCeny skrzydełCeny skrzydeł 

modelmodelmodelmodel Dekor DREDekor DREDekor DREDekor DRE----
Cell 1Cell 1Cell 1Cell 1 

Dekor DREDekor DREDekor DREDekor DRE----
Cell 2,Cell 2,Cell 2,Cell 2,    

Dekor 3D, Dekor 3D, Dekor 3D, Dekor 3D, 
Laminat CPL Laminat CPL Laminat CPL Laminat CPL 

0,150,150,150,15----0,20 0,20 0,20 0,20 
mmmmmmmm 

Dekor DREDekor DREDekor DREDekor DRE----
Cell 3Cell 3Cell 3Cell 3 

ENTER 0 392 zł 
| 482,16 zł 

426 zł 
| 523,98 zł 

426 zł 
| 523,98 zł 

ENTER 1-
20 

503 zł 
| 618,69 zł 

- 529 zł 
| 650,67 zł 

SOLID 0 553 zł 
| 680,19 zł 

582 zł 
| 715,86 zł 

582 zł 
| 715,86 zł 

SOLID 1-
20 

677 zł 
| 832,71 zł 

- 706 zł 
| 868,38 zł 

SOLID 
21-23 

633 zł | 
778,59 zł 

660 zł | 
811,80 zł 

660 zł | 
811,80 zł 

cena netto | cena brutto 

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”. 


