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Desigio to kwintesencja stolarstwa połączona z włoskim designem. Tworzone z miłości 
do piękna wewnętrzne skrzydła drzwiowe, łączą w sobie niepowtarzalną estetykę oraz 
najwyższą jakość wykonania. Będąc znakomitą kompozycją wyrafinowanej  formy  i  soli-
dnej konstrukcji, dają gwarancję długoletniej satysfakcji domowników. Niebanalne wzor-
nictwo sprawia, że każdy model stanowi swoiste dzieło sztuki.

Drzwi Desigio zachwycą zarówno wielbicieli ponadczasowej klasyki, jak i tych, którzy ce-
nią nowoczesne rozwiązania. Szlachetne drewno, wysublimowane dekoracje oraz bo-
gata gama kolorystyczna otworzą szerokie pole możliwości aranżacyjnych. Pozwolą na 
urządzenie wnętrza zgodnie z indywidualną, nawet najbardziej niestandardową konce- 
pcją. Dzięki nim pomieszczenia zyskają niepowtarzalną elegancję i szyk, a w domowej 
przestrzeni zapanuje aura wykwintności oraz luksusu.

Skrzydła drzwiowe Desigio spełnią oczekiwania perfekcjonistów. Wykonane z kunsztem, 
precyzją, dbałością o najmniejszy detal, staną się niezwykłą ozdobą wnętrza. Nikt nie bę-
dzie w stanie przejść obok nich obojętnie. Wartości estetyczne wzbudzą podziw, a walory 
funkcjonalne, zapewnią użytkownikom niebywały komfort.
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ELEGANZA
Skrzydła drzwiowe z tej kolekcji to kla-
syka w najlepszym wydaniu. Dedy-
kowane osobom ceniącym prostotę 
formy, ponadczasowe piękno i wy-
soką jakość wykonania. Propozycja 
skierowana do tych, którzy pragną 
stworzyć wnętrze pełne elegancji, 
a jednocześnie przyjazne mieszkań-
com. 

Drzwi doskonale prezentować się 
będą w klasycznych aranżacjach, 
podkreślając ich naturalny wdzięk. 
Dzięki nim pomieszczenia zyskają 
przytulny klimat, stając się wyma-
rzoną enklawą dla domowników 
poszukujących komfortu. Tradycyjne 
modele skrzydeł, łączące w sobie 
walory estetyczne oraz funkcjonalne, 
zagwarantują długoletnią satysfak-
cję nawet najbardziej wymagającym 
użytkownikom. 

Skrzydła drzwiowe Eleganza są do-
stępne zarówno w dekorach forniro-
wych, jak i wybranych kolorach z pa-
lety RAL. Drzwi występują w czterech 
modelach. Dwa z nich posiadają sa-
tynowe, gładkie przeszklenia, przez
które subtelnie przenikają pasma 
światła. Dobrze sprawdzą się w sa-
lonie, pozwalając na delikatne rozja-
śnienie przestrzeni. Drzwi pełne 
z kolei (także w dwóch wariantach do
wyboru), będą sprzyjać zachowaniu 
dyskrecji w sypialni lub łazience. 

MODEL 1            ELEGANZA MODEL 2           ELEGANZA

MODEL 3           ELEGANZA MODEL 4            ELEGANZA

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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AMERIGIO

Minimalizm, subtelność, siła detalu – 
to kluczowe cechy wyróżniające ko-
lekcję Amerigio. Drzwi z tej linii zosta-
ły stworzone z myślą o miłośnikach 
romantycznych wnętrz. Świetnie za-
prezentują się również w aranżacjach 
skandynawskich. 

Dostępne w różnych odcieniach 
bieli, będą dobrze komponować się 
z szeroką gamą kolorów występują-
cych na ścianach czy w dodatkach. 
Kontrastując z soczystymi barwami, 
wprowadzą energetyzujący klimat. 
W zestawieniu z pastelami z kolei, 
wydobędą subtelne piękno po-
mieszczeń. Dzięki nim wnętrze zyska 
świeżość, pozytywnie wpływając na 
samopoczucie domowników.

Kolekcja obejmuje pięć oryginalnych
wariantów drzwi. Wybierać można 
spośród modeli pełnych i z prze-
szkleniami.

MODEL 1            AMERIGIO MODEL 2           AMERIGIO

MODEL 4            AMERIGIO MODEL 5            AMERIGIOMODEL 3            AMERIGIO

uno / strona 34
 dedykowana ościeżnica
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MAZZINI

Skrzydła drzwiowe dla odważ-
nych. Doskonale wpisują się 
w estetykę industrialnych wnętrz, 
akcentując ich surowy, niemal 
ascetyczny charakter. Przypadną 
do gustu szczególnie tym, którzy 
cenią ekstrawagancję i niestan-
dardowe rozwiązania aranżacyj-
ne.

Kolekcja Mazzini to unikalna kom-
pozycja prostej formy z solidną 
konstrukcją. Wysokiej jakości 
drzwi wewnętrzne będą cieszyć 
oczy domowników przez wiele lat. 
Umożliwią skuteczne podzielenie 
przestrzeni na strefy snu, pracy 
i relaksu, jednocześnie stano-
wiąc jej ozdobę. Dzięki swemu 
minimalizmowi mogą tworzyć 
idealne tło dla innych elementów 
wyposażenia, harmonijnie z nimi 
współgrając. Ich zastosowanie 
we wnętrzu pozwoli wydobyć 
jego wyjątkowy klimat. 

Drzwi  z  te j  l in i i  dostępne są 
w szerokiej gamie kolorów z palet 
RAL. Występują również w po-
nadczasowej bieli. Okleiny natu-
ralne (forniry) cechują wykończe-
nia powierzchni w tzw. wysokim 
połysku. Pozbawione przeszkleń 
skrzydła dobrze sprawdzą się 
w każdym pomieszczeniu. 

MODEL 1            MAZZINI

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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MAZZINI ORNAMENTO

Prostota i elegancja – to cechy, 
które doskonale oddają chara-
kter skrzydeł drzwiowych z kolek-
cji Mazzini Ornamento. Jest ona 
dedykowana osobom ceniącym 
minimalizm oraz nowoczesny de-
sign. Dzięki niej pomieszczenia 
zyskają modernistyczny akcent, 
który z pewnością przykuje uwa-
gę wszystkich przebywających 
w nich osób.
 
Drzwi Mazzini Ornamento wystę-
pują w trzech wariantach. Podsta-
wową różnicę pomiędzy modela-
mi wyznacza kierunek usłojenia 
wykończeń fornirowych. W za-
leżności od wariantu, przebiega-
ją one pionowo, poziomo, bądź 
stanowią kompilację tych dwóch 
układów. To ostatnie rozwiązanie, 
będące swoistym przełamaniem 
standardowego sposobu okle-
jania powierzchni skrzydeł, czyni 
je wyjątkowo atrakcyjnymi. Efekt 
ten potęguje wysoka ościeżnica, 
która stanowi dodatkową ozdo-
bę. Drzwi z tej kolekcji doskonale 
zaprezentują się w przestronnych 
pomieszczeniach, nadając im 
niepowtarzalnej elegancji.
 
Skrzydła występują w matowych
okleinach naturalnych. Posiadają
całkowite wypełnienie, co spra-
wia, że zyskują atut uniwersalno-
ści - dobrze sprawdzą się zarów-
no w gabinecie, sypialni, salonie,
jak i w łazience.

MODEL 1          MAzzini ornamento MODEL 2            MAzzini ornamento

MODEL 3          MAzzini ornamento

sei / strona 39
 dedykowana ościeżnica
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SPLENDORE

Wewnętrzne skrzydła drzwiowe 
Splendore kryją w sobie elegan-
cję oraz szyk, które podkreślą 
piękno zarówno klasycznych, jak
i nowoczesnych wnętrz. Prze-
szklone mlecznymi szybami, po-
zwalają na delikatne przenikanie 
światła, a jednocześnie zachowa-
nie intymności pomieszczeń. 

Drzwi Splendore w domowej 
aranżacji będą odgrywały nie 
tylko rolę funkcjonalną, ale rów-
nież staną się wyjątkową ozdo-
bą. Dzięki temu spełnią wysokie 
wymagania użytkowników oraz 
dodadzą urządzanej przestrzeni 
finezji i uroku.

W ramach kolekcji występują dwa 
modele drzwi z przeszkleniami. 
W obu wariantach pojawia się 
matowe szkło mleczne. Na 
przeszkleniach zastosowane są 
drewnopochodne zdobienia, 
które, tworzą dekoracyjne ramki. 
Skrzydła dostępne są w szerokiej 
gamie kolorystycznej palet RAL.

MODEL 1           SPLENDORE

MODEL 2          SPLENDORE

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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PARESANO

Eleganckie skrzydła drzwiowe 
zaprojektowane z myślą o nowo-
czesnych wnętrzach. Wyróżnia je 
ciekawy design, w którym prosto-
tę konstrukcji przełamano subtel-
nymi zdobieniami w postaci geo-
metrycznych przeszkleń.  

Kolekcja ta dedykowana jest 
szczególnie perfekcjonistom. 
Tworząc ją zadbano o każdy, 
nawet najmniejszy detal. So-
lidna konstrukcja skrzydeł wraz 
z nietuzinkową estetyką sprawia, 
że drzwi zyskują niepowtarzalny 
wdzięk. Dzięki przeszkleniom wy-
dają się być lżejsze, a przy tym 
– w zależności od liczby szybek 
– przepuszczają różną ilość świa-
tła, budując w pomieszczeniach 
bardziej tajemniczy lub przyjazny 
nastrój. 

Drzwi Paresano można wybierać
spośród modeli fornirowych oraz
lak ierowanych,  dostępnych 
w  kolorystyce palet RAL. Pro-
stokątne przeszklenia występują 
w kilku wariantach. Pojawiają się 
one przy zawiasach lub po stronie 
klamki, natomiast liczba szybek 
waha się od dwóch do czterech.

MODEL 1            PARESANO MODEL 2            PARESANO

MODEL 3            PARESANO

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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CONCORE

Jak sprawić, by wnętrze stało 
się wytworne i pełne elegancji? 
W realizacji tego celu pomogą 
drzwi z kolekcji Concore. Skrzy-
dła z kunsztownymi zdobienia-
mi to propozycja dla osób nade 
wszystko ceniących klasyczne 
rozwiązania. 

Wyszukane wzornictwo zawarte  
w drzwiach z tej linii nawiązuje do
estetyki klasycznej, jednak skrzy-
dła te zachwycą nie tylko wielbi-
cieli standardowych form. Zosta-
ną docenione również przez tych, 
którzy dbają o to, by w domowej 
przestrzeni gościła aura wykwint-
ności i luksusu. Ponadczasowe 
wzornictwo zawarte w drzwiach 
z tej linii posiada walor uniwer-
salności, dzięki czemu skrzydła 
dobrze sprawdzą się w różnych 
wnętrzach. Można je zastosować 
zarówno w salonie, sypialni, jak 
i w łazience. Domowników ucie-
szy z pewnością ich funkcjonal-
ność oraz solidna konstrukcja.

Trzy unikalne modele posiada-
ją ozdobne, frezowane opaski. 
Podstawową różnicę pomiędzy 
tymi wariantami wyznaczają po-
łożenie oraz l iczba prostoką-
tnych kasetonów przestrzennych. 
Dzięki nim, powierzchnia skrzy-
deł staje się nieregularna i nabie-
ra ciekawej formy. Doskonałym 
zwieńczeniem całości jest deko-
racyjna korona, która uwydatnia 
niepowtarzalny charakter drzwi.

MODEL 1            CONCORE MODEL 2            CONCORE

MODEL 3            CONCORE

due / strona 35
 dedykowana ościeżnica
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LAVIDE
Kolekcja wewnętrznych drzwi ramo-
wych, które cechuje nieprzeciętna 
estetyka i ponadczasowy design. 
Prosta, solidna konstrukcja została 
uzupełniona symetrycznymi prze-
szkleniami. Obok atrakcyjnego wy-
glądu, skrzydła wyróżniają się rów-
nież atutami funkcjonalnymi.
 
Przeszklenia nadają konstrukcji lek-
kości, a ponadto pozwalają na sub-
telne przenikanie promieni słońca. 
To sprawia, że dzięki nim pomiesz-
czenia stają się optycznie większe 
i jaśniejsze. Co więcej, równomier-
ne rozłożenie szyb na powierzchni 
skrzydeł wprowadza kompozycyjną 
harmonię.  

Wewnętrzne skrzydła drzwiowe Lavi-
de są dostępne w pięciu modelach, 
które różnią się wielkością oraz licz-
bą przeszkleń. Te ostatnie mogą być 
wykonane ze szkła hartowanego lub 
satynowego - o jednolitej, matowej 
powierzchni. Produkty z tej linii wy-
stępują w dekorach fornirowych oraz 
w wybranych kolorach z palety RAL. 

MODEL 1           LAVIDE MODEL 2           LAVIDE

MODEL 4            LAVIDE MODEL 5            LAVIDEMODEL 3            LAVIDE

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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MORETTO

Skrzydła drzwiowe stworzo-
ne z myślą o nowoczesnych 
wnętrzach. Doskonale trafią 
w gust osób ceniących minima-
lizm formy i mocną konstrukcję. 
Linia Moretto upiększy każde 
pomieszczenie, nadając domo-
wej przestrzeni elegancji i szyku.
 
Drzwi można wybierać spośród 
czterech wyjątkowych modeli. 
W każdym z nich pojawiają się 
pojedyncze przeszklenia, prze-
biegające przez całą powierzch-
nię skrzydeł. Wykonane ze szkła 
hartowanego, pozwalają na 
przenikanie promieni słonecz-
nych do wnętrza, a tym samym 
umożliwiają jego optyczne roz-
jaśnienie. Szyby różnią się sze-
rokością oraz umiejscowieniem 
– położone są w centralnej czę-
ści skrzydła lub po stronie klamki. 
Niezależnie od wariantu, stanowią 
subtelną ozdobę, gwarantują-
cą wysoką wartość estetyczną.
 
Kolekcję Moretto wyróżnia bogaty
wachlarz dekorów. Drzwi dostęne 
są w fornirze matowym i wysokim 
połysku oraz w lakierze matowym, 
jak i w wersji wysokopołyskowej 
tego wykończenia. Te ostatnie 
występują w wybranej kolorysty-
ce z palety RAL. Dzięki szero-
kiej gamie dekorów możliwe jest 
znalezienie modelu, który dobrze 
wkomponuje się w wystrój każde-
go wnętrza, a dodatkowo będzie 
cieszył domowników swoją funk-
cjonalnością.

MODEL 1            MORETTO MODEL 2            MORETTO

MODEL 3           MORETTO MODEL 4            MORETTO

cinque / strona 38
 dedykowana ościeżnica
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ZANZARA

Zanzara to drzwi, obok których 
nie można przejść obojętnie. 
Efektowne, innowacyjne, olśnie-
wające. Będą stanowić dosko-
nałe uwieńczenie nowoczesnych 
aranżacji. Skradną serca tych, 
którzy nie boją się odważnych 
rozwiązań.

Wysokie skrzydła drzwiowe bez 
górnej belki prezentują się wy-
jątkowo okazale. Zlicowane ze 
ścianą, bez widocznej ościeżni-
cy i zawiasów, odpowiadają naj-
nowszym trendom w designie. 
Wpisując się w estetykę minima-
lizmu, wzbogacą pomieszczenia 
o akcent futurystyczny. Dzięki nim 
domownicy mogą zrealizować 
nawet najbardziej niestandardo-
we pomysły aranżacyjne. 

W ramach tej kolekcji występują 
modele lakierowane oraz pokryte 
Lacobelem. Te ostatnie przypo-
minają idealnie gładką taflę szkła. 
Materiał, z którego są wykonane 
charakteryzuje wysoka wytrzyma-
łość i odporność na uszkodzenia. 
Drzwi Zanzara będą zatem cie-
szyć domowników pięknym wy-
glądem przez długi czas, zapew-
niając im jednocześnie niebywały 
komfort użytkowania. 

Zaletą kolekcji jest możliwość 
stworzenia indywidualnej kon-
cepcji szkleń i rozstawienia ele-
mentów składających się na całe 
skrzydło. Projekty zaprezentowa-
ne obok - Zanzara I, Zanzara II 
i Zanzara III - to tylko propozycje 
obrazujące potencjał kolekcji.

 ZANZARA I      / ośc. sette / str. 40  ZANZARA II       / ośc. sei / str. 39        

  ZANZARA III        / ośc. sei / str. 39        
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paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ZANZARA CREATIVO

Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

Stwórz swój własny projekt, a my go zrealizujemy.

W ramach awangardowej kolek-
cji Zanzara dostępna jest unikal-
na opcja Creativo. Z pewnością 
przypadnie ona do gustu tym, 
którzy cenią niestandardowe roz-
wiązania. Dzięki niej każdy będzie 
mógł wcielić się w rolę designera 
i zaprojektować drzwi zgodnie 
z indywidualną koncepcją. 

To niepowtarzalna szansa na 
uwolnienie swojej wyobraźni oraz 
twórczego potencjału. Wystarczy 
ogólna wizja skrzydeł – pomysł 
na ich formę, styl wykonania, war-
stwę kolorystyczną. My zajmiemy 
się resztą, przygotowując wyma-
rzony produkt, który bez wątpienia 
zyska wyjątkową rolę w domowej 
aranżacji.





INFORMACJE TECHNICZNE

IKONY DESIGIO     
skrzydło bezprzyglowe
skrzydło rewersyjne
ościeżnice:
 uno
 due
 tre
 quattro
 cinque
 sei
 sette
rodzaje szkła / podciĘcia wentylacyjne
dekory

30-31
32
33
34-40
34
35
36
37
38
39
40
41
42-45
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Lakier RAL

Lakier wysokopołyskowy RAL

Fornir

Fornir wysokopołyskowy 

Ręcznie wykonane drzwi

Okleina naturalna

Ukryty zawias 

Drzwi bezprzylgowe

Drzwi rewersyjne

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

IKONY DESIGIO
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ELEGANZA 

AMERIGIO

MAZZINI

MAZZINI 
ORNAMENTO

SPLENDORE

PARESANO

CONCORE

LAVIDE

MORETTO

ZANZARA

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

IKONY DESIGIO

* standardowo drzwi wyposażone są w dwa zawiasy widoczne
* zawiasy chowane 3D dostępne za dopłatą
* dla drzwi o szer. 100’ i nietypowych wysokości , trzeci zawias za dopłatą
* drzwi rewersyjne za dopłatą
* ceny obejmują fornir lakier mat i wybrane dekory z palety RAL mat  
* stopień połysku w skali Gardnera, okleiny naturalne mat i lakier RAL mat wynosi  ~ 25-30
* stopień połysku w skali Gardnera, okleiny naturalne i lakier RAL tzw. wysoki połysk wynosi ~ 80 - za dopłatą



 34

 
- skrzydło drzwiowe bezprzylgowe dostępne we wszystkich kolekcjach
- konstrukcja: elementy fornirowane wykonane z płyty wiórowej, elementy     
  lakierowane wykonane z płyty drewnopochodnej
 - dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych, 
  dla skrzydeł 100’ trzeci zawias
- zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, 
   łazienkowy, pod wkładkę patentową
- jednoskrzydłowe 60’-90’
- inne szerokości, jak i wysokości drzwi za dopłatą
* za dopłatą: drzwi przesuwne; drzwi dwuskrzydłowe.

    

2 x Zawias 3D
za dopłatą

Zamek magnetyczny
standard wykonania

2 x zawias Hafele
standard wykonania

ZAWIASY
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grubość skrzydła: 40mm

C

B

A

WYMIARY SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWEGO

 

Tabela wymiarów
wymiary A [mm] B [mm] C [mm]

60’ 600 656 784

70’ 700 756 884

80’ 800 856 984

90’ 900 956 1084

100’ 1000 1056 1184

Drzwi bezprzylgowe prawe Drzwi bezprzylgowe lewe

5mm

SKRZYDŁO bezprzylgowe
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- skrzydło drzwiowe rewersyjne dostępne we wszytkich kolekcjach
- konstrukcja: elementy fornirowane wykonane z płyty wiórowej, 

elementy lakierowane wykonane z płyty drewnopochodnej
- dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych, 

  dla skrzydeł 100’ trzeci zawias
- zamek magnetyczny: oszczędnościowy, na klucz, 

   łazienkowy, pod wkładkę patentową
- jednoskrzydłowe 60’-90’

- inne szerokości, jak i wysokości drzwi za dopłatą
* drzwi rewersyjne dostępne za dopłatą    

Zamek magnetyczny

ZAWIASY
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WYMIARY SKRZYDŁA REWERSYJNEGO 

Tabela wymiarów 
wymiary A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

60’ 600 760 656 784

70’ 700 860 756 884

80’ 800 960 856 984

90’ 900 1060 956 1084

100’ 1000 1160 1056 1184

Drzwi rewersyjne lewe
 

Drzwi rewersyjne prawe
 

* Przy zachowaniu identycznych wysokości przy drzwiach bezprzylgowych oraz rewersyjnych wymiar 

   zewnętrzny opaski od strony skrzydła przy drzwiach rewersyjnych jest niższy o 24 mm.

 

C

2 x Zawias 3D
za dopłatą

5mm

SKRZYDŁO rewersyjne *
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ościeżnica UNO
Kwintesencja minimalizmu oraz nowo-
czesności. Skrzydła drzwiowe zwień-
czone tą ościeżnicą doskonale będą 
prezentowały się we wnętrzach urzą-
dzonych w różnych stylach - od kla-
sycznego, poprzez skandynawski, aż 
po industrialny. W każdym z nich będą 
harmonizowały z pozostałymi elemen-
tami wyposażenia, nie wychodząc na 
pierwszy plan aranżacji, ale stanowiąc 
jej nieodłączny komponent.

Gładka powierzchnia ościeżnicy zo-
stała wzbogacona prostopadłym zała-
maniem, w kształcie odwróconej litery 
L, które tworzy trójwymiarowy efekt. Ta 
delikatna, wysublimowana ozdoba do-
skonale uzupełni różnorodne warianty 
skrzydeł drzwiowych - o całkowitym 
wypełnieniu oraz z przeszkleniami - nie
zakłócając ich estetyki, a wręcz ekspo-
nując jej niepowtarzalny charakter.

Ten  mode l  dos tępny  j es t  w sze-
rokiej gamie dekorów z palety RAL, 
spośród których każdy może wybrać 
wykończenie w najwyższym stopniu 
odpowiadające swoim upodobaniom 
oraz oczekiwaniom.

25 mm

80
 m

m

18 mm

30 m
m

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica DUE
Korona o eleganckiej, szykownej l ini i .  Wraz 
z gładką powierzchnią skrzydeł drzwio-
wych będzie tworzyła harmonijną całość. 
Dedykowana dla tych, którzy poszukują 
złotego środka - akcentu odbiegające-
go od surowych, minimalistycznych form, 
a jednocześnie niezbyt dekoracyjnego 
i majestatycznego.

Z powodzeniem można ją zastosować 
przy skrzydłach drzwiowych znajdujących
się w różnych pomieszczeniach. Sta-
nie się ona przysłowiową „kropką nad i” 
w ich konstrukcji. Dzięki niej nabio-
rą wyjątkowego charakteru, a wnętrza
zyskają dodatkowy element aranżacyjny 
o ponadczasowej estetyce.

Występuje w dekorach z palety RAL, m.in. 
w odcieniach bieli, czekoladowego brązu 
oraz chłodnego beżu.  Szeroki wybór de-
korów pozwala na znalezienie ościeżnicy, 
która będzie idealnie wpisywała się w klimat 
urządzanego wnętrza doskonale współgra-
jąc z drzwiami o tej samej kolorystyce.

34 mm

25 m
m

80
 m

m

18 mm

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica TRE
Klasyka sięgająca korzeniami do tradycji 
antycznej, podana w nowoczesnej, ory-
ginalnej formie. Dzięki zastosowaniu tej 
ościeżnicy, skrzydła drzwiowe zyskają fi-
nezyjny charakter i ponadczasową wytwor-
ność. Kunszt wykonania oraz niebanalny 
kształt z pewnością zostaną docenione 
przez miłośników designu i nie tylko. Drzwi 
zwieńczone tą konstrukcją odegrają unikal-
ną rolę we wnętrzu, stając się wyjątkowym 
elementem upiększającym przestrzeń, 
a równocześnie ciesząc użytkowników 
funkcjonalnością.

Dekoracyjna forma z falistymi załamaniami 
najlepiej będzie współgrała ze skrzydłami 
o prostej, gładkiej powierzchni. Pozwoli 
to na uniknięcie efektu nadmiaru ozdób, 
a co za tym idzie - zachowanie równowagi, 
harmonii kompozycyjnej.

Dekory ościeżnicy można dobierać spo-
śród odcieni występujących w palecie RAL.

42 mm
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m
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26 mm

22 m
m

10 m
m

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica quattro
Nowoczesna ościeżnica o interesującej for-
mie. Doskonale współgra ze skrzydłami 
z kolekcji Eleganza i nie tylko. Dzięki niej-
drzwi nabiorą wyjątkowego charakteru, sta-
jąc się wyrafinowaną ozdobą wnętrza.
 
Na powierzchni ościeżnicy pojawiają się 
trójwymiarowe wypukłości o prostokątnym 
i kwadratowym kształcie. Geometryczne for-
my oraz ich symetryczne położenie sprzyja-
ją powstaniu wrażenia dobrego balansu 
i równowagi kompozycyjnej. Modernistycz-
na linia doskonale wyeksponuje piękno 
skrzydeł drzwiowych, nie pozostając przy 
tym na drugim planie, lecz pełniąc istotną 
funkcję w zdefiniowaniu ogólnej estetyki 
drzwi.
 
Ościeżnica dostępna jest w lakierze (z pa-
let RAL). Obok różnorodnych odcieni brązu, 
wśród dekorów występuje również ponad-
czasowa biel, która sprawdzi się w każdym 
pomieszczeniu, dobrze korespondując 
z większością stylów aranżacji.

18 mm

40 m
m

80
 m

m

6 mm

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica cinque
Kwintesencję tego produktu stanowią mi-
nimalizm i prostota. Dzięki nim ościeżnica 
zyskuje walor uniwersalności – z powodze-
niem można ją zastosować przy różnych 
rodzajach skrzydeł. Sprawdzi się zarówno 
w przypadku pełnych, jak i przeszklonych 
powierzchni, tych bogato zdobionych, ale 
również surowych oraz ascetycznych, ak-
centując ich niepowtarzalny charakter.
 
Niezależnie od stylu, w jakim urządzone 
jest wnętrze, ta subtelna, klasyczna kon-
strukcja, pozbawiona wyrazistych zdobień 
będzie dobrze korespondowała z wystro-
jem pomieszczeń. Ponadto, jej gładka po-
wierzchnia sprawia, że ościeżnica Cinque 
jest bardzo funkcjonalna i łatwo utrzymać 
ją w czystości. Te właściwości z pewnością 
zostaną docenione przez użytkowników.
 
Ościeżnica występuje w szerokiej palecie 
kolorystycznej. Dekory wybierać można 
spośród fornirów matowych i wysokopoły-
skowych, a także wybranych lakierów ma-
towych i wysokopołyskowych dostępnych 
w palecie RAL.

18 mm

80
 m

m
RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica sei
Minimalistyczna i pełna elegancji forma 
sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. 
Elementem wyróżniającym tę ościeżnicę 
na tle innych produktów jest wysoka gór-
na belka, stanowiąca prostą, acz ciekawą 
ozdobę. Dzięki niej drzwi zyskają szykowny 
i reprezentacyjny charakter.
 
Zaprojektowana z dbałością o każdy detal. 
Uwadze koneserów designu nie umknie 
fakt, iż na powierzchni bocznych elemen-
tów ościeżnicy występują subtelne różnice 
w dekorze. Opierają się one na odmiennym 
kierunku, w którym przebiega usłojenie. Ten 
szczegół, z pewnością przykuje uwagę per-
fekcjonistów.
 
Ościeżnica Sei doskonale skomponuje się 
ze skrzydłami drzwiowymi z kolekcji Mazzini 
Ornamento. Podobnie jak one, dostępna 
jest w matowych, fornirowych dekorach 
z palety RAL, wśród których znaleźć można 
różne odcienie brązów i beżów.
 

18 mm
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RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk

RAL

paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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ościeżnica sette
Oryginalna, niekonwencjonalna ościeżni-
ca, której kompozycja wychodzi poza stan-
dardowe schematy. Stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla osób poszukujących pro-
duktów awangardowych, niespotykanych, 
które uczynią aranżowane wnętrze jeszcze 
bardziej efektownym. Z pewnością nikt nie 
przejdzie obok niej obojętnie. Dzięki nie-
powtarzalnym walorom estetycznym skon-
centruje na sobie wzrok każdego gościa.
 
Brak górnej belki sprawia, że skrzydła 
zwieńczone ościeżnicą Sette mogą prze-
biegać przez całą wysokość ściany, sięga-
jąc aż po sufit. To z kolei przyczyni się do 
tego, że będą prezentować się wyjątkowo 
okazale. Równocześnie staną się jednym 
z kluczowych elementów definiujących wy-
strój i klimat pomieszczeń, same w sobie 
tworząc ciekawą ozdobę mieszkania.
 
Ościeżnica jest dostępna w różnych wa-
riantach dekorów. Występuje w fornirach 
matowych i wysokopołyskowych, a także 
w wybranych lakierach matowych i wyso-
kopołyskowych z palety RAL.
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paleta kolorów RALdrzwi fornirowane
matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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matowe

drzwi fornirowane
b³yszcz¹ce

RAL

paleta kolorów RAL
b³ysk
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drzwi fornirowane
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paleta kolorów RAL
b³ysk
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Satyna brąz

szkło hartowane 6mm

szkło 6mm

szkło hartowane 8mm

lacobel 
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model: 
1,4,5

model: 
2,3

Satyna grafitowy Satyna Brąz Grafit

RODZAJE SZKŁA
 

Podcięcie wentylacyjne Standardowa wysokość podcięcia wentylacyjnego to 20 mm**

*   Brak dopłaty przy wyborze podcięcia wentylacyjnego.
** Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym nie może być mniejsza niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.
    Wymóg ten spełnia podcięcie wentylacyjne o wysokości 35 mm ( na życzenie Klienta ).

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE
 

Drewno Szkło

* Lacobel dostępny w wybranych kolorach RAL.

 

Kolory szyb dostępne dla wszystkich rodzajów szkła.
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ANYŻ*

CURRY*

DEKORY esclusivo

LUKRECJA*

MASALA*

*

* za dodatkową dopłatą
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HIBISKUS

IMBIR

KARDAMON 

DEKORY 

TAMARYND*
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KURKUMA

MAKADAMIA

DEKORY

AMARANTUS

CYKORIA
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SZAFRAN

WANILIA

Kolory z palety RAL

* wszystkie kolory RAL, poza metalicznymi, są dostępne na stronie www.desigio.pl

DEKORY 

ESTRAGON



Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma RuckZuck.biz Sp. z o.o. zastrzega sobie pra-
wo do zmian i ulepszeń produktów prezentowanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadamiania. Informacje zawarte 
w niniejszym katalogu ważne są w chwili jego ukazania się. Próbki produktów przedstawione w niniejszym katalogu mogą różnić się 
kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.

RuckZuck.biz Sp. z o.o., Zwonowice, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13.

www.Desigio.pl


