


Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
All rights reserved. 



Technologia
Która zachwyca

6

40

60

Zintegrowane zabudowy wewnętrzne
Integrated wall systems

Drzwi wewnętrzne
Interior doors

Panele dekoracyjne
Decoration panels

Spis treści
Index



4
PAGE Kreujemy Twoje wnętrze

Oferta Creadoor

We design your interior

Creadoor offer

CREADOOR powstał z myślą o kreowaniu nowoczesnych 
wnętrz. Jesteśmy firmą, która wykorzystując grafikę 3D tworzy 
niebanalne zabudowy, panele ścienne oraz oryginalne drewniane 
drzwi wewnętrzne. Dzięki Creadoor możesz w dowolny sposób 
dodać stylu i świeżości wnętrzom, tworząc niepowtarzalne 
kompozycje ścienne.

CREADOOR has been created with modern interiors in mind. Our 
company uses 3D computer graphics, creates remarkable wall 
systems and wall panels, as well as unique wooden interior door. 
Thanks to Creadoor, you have an opportunity to make your interior 
stylish and fresh by designing unique wall arrangements.  

Nasza oferta to zarówno zintegrowane zabudowy oraz panele 
ścienne, jak i klasyczne drzwi wewnętrzne, drzwi z grafiką 3D, 
drzwi w systemie bezopaskowym z niewidoczną aluminiową 
ościeżnicą oraz drzwi przesuwne. 
Drzwi Creadoor zbudowane są z wyselekcjonowanego  
i sezonowanego drewna sosnowego. Rama skrzydła, wypełnienie 
oraz ościeżnica wykonane są z klejonki drewnianej. Wierzchnią 
warstwę stanowi 6 mm płyta HDF. 
Produkty Creadoor mogą być wykończone w różnych wariantach: 
fornir naturalny lub modyfikowany oraz lakier kryjący w dowolnym 
kolorze palety RAL/NCS, półmat lub wysoki połysk.

Our offer includes integrated wall systems and wall panels, classic 
interior doors, 3D graphics door, frameless door with an invisible 
aluminum frame and sliding door. 
Creadoor doors consist of carefully selected and seasoned pinewood. 
The leaf frame, filling and door frame are made of laminated wood.  
The surface layer is made of a 6-mm HDF board. 
Creadoor products can be finished in a various ways: natural or 
modified veneer, or die varnish in any color of RAL/NCS system,  
semi-gloss or high gloss. 



Technologia, która zachwyca

We design your interior

The technology that delights

Creadoor offer

Wzory umieszczone na produktach Creadoor to precyzyjnie 
wykonana grafika 3D z widoczną i wyczuwalną głębią,  
wykończona w jednym z dwóch wariantów: 
- surowy: naturalne zaimpregnowane drewno
- barwiony: lakier w dowolnym kolorze palety RAL/NCS 
Opracowana przez naszych ekspertów technologia plazmowa 
pozwala wykonać dowolną kompozycję na płaskiej powierzchni. 
Dostosowujemy się do potrzeb i fantazji naszych Klientów, dając 
możliwość dekoracji ściany ulubionym zdjęciem, rysunkiem, 
wzorem, szkicem lub inną grafiką. 

Patterns on Creadoor products have been made by means of a precise 
3D graphics with a visible depth, finished in two variants:
austere – naturally impregnated wood 
colored – varnish in any color from RAL/NCS system
The plasma technology developed by our experts allows you to create 
any composition on flat surfaces. We adapt to our customers’ needs 
and ideas and thus they can decorate their walls with a favorite picture, 
drawing, pattern, sketch or other graphical form. 



6
PAGE

Zabudowy wewnętrzne
Integrated wall systems



Zintegrowane zabudowy wewnętrzne to doskonałe rozwiązanie dla 
nowoczesnego wnętrza. 
Technologia drzwi bezprzylgowych pozwala umieścić w jednej 
płaszczyźnie zarówno drzwi otwierane na zewnątrz, jak i do środka 
pomieszczenia (rewersyjne). Prócz drzwi, zabudowa zawierać może 
także panele ścienne oraz fronty meblowe. 

The integrated wall systems are a perfect solution for the modern 
interior. The non-rebated door technology allows placing in one 
plane both the door which opens outward and inward (reversible).  
Aside from the door, the system may also include wall panels and 
furniture fronts.  

System oparty na ukrytych zawiasach dostarczanych przez 
firmę                      (szczegóły techniczne - patrz str. 72).

The system is based on hidden hinges supplied by   
(for technical details – see page 72).

Drzwi rewersyjne
Reversible door

Drzwi otwierane na zewnątrz
Door which opens outward

Fronty szafy
Wardrobe fronts

Zintegrowane zabudowy
wewnętrzne Integrated wall systems
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Wejście do garderoby zaaranżowane w zintegrowaną zabudowę 
przedstawiającą fragment rzeźby Dawida. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture

The integrated wall system in white gloss with a graphics presenting the face  
of the David’s sculpture – entrance into the dressing room.
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Połączenie drzwi oraz paneli ściennych w zabudowie wykończonej fornirem 
modyfikowanym (heban) ze wzorem w kolorze złotym. Dopełnieniem 
zabudowy są elementy tapicerowane wykonane przez firmę Creadoor. 

Combination of the door and wall panels finished with a modified 
veneer (ebony) with a golden pattern. The system is complemented by  
upholstered elements made also by Creadoor company. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zabudowa w naturalnym fornirze dębowym z grafiką w odcieniach szarości 
(tematyka kwiatowa).

The wall system in natural oak veneer with a graphics in shades of grey  
(flower arrangement).

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Grafika barwiona na kolor czarny na zabudowie w białym połysku. 

The black-colored graphics in the system in the white gloss. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Surowe wykończenie grafiki pozwala uwidocznić niepowtarzalną 
strukturę drewna - tu na zabudowie pokrytej fornirem naturalnym (orzech 
amerykański). 

The wall system finished with the natural veneer (black walnut) with a graphics 
with austere finishing – uncovering the structure of wood. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zabudowa na całą ścianę w naturalnym fornirze dębowym z grafiką 
odsłaniającą strukturę drewna. 

The entire wall system in natural oak veneer with a graphics uncovering  
the structure of wood. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Fornirowana zabudowa z grafiką łączy drzwi wewnętrzne z frontami szafy 
a także panelami ściennymi. Wszystkie elementy znajdują się w jednej 
płaszczyźnie.

The veneer wall system with a graphics combines interior doors and wardrobe 
fronts, as well as wall panels. All of them are located in one plane.  

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Barwiony na na kolor czarny wzór mapy świata na białej zabudowie  
w półmacie. Zabudowa zawiera drzwi otwierane zarówno do wewnątrz 
(rewersyjne) jak i na zewnątrz.

The black-colored pattern of the map of the world in white system in semi-
gloss. The wall system has a door which opens both inward (reversible)  
and outward. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Fornirowana zabudowa z drzwiami otwieranymi do wewnątrz ozdobiona na 
całej powierzchni wzorem. 

The veneer system with a door opening inward and a pattern on its entire 
surface.

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zabudowa ścienna z drzwiami. Grafika w kolorze białym na bordowym tle. 

The wall system with a door. The entire arrangement in claret color with a white 
graphics. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section

Fronty szafy / wardrobe fronts



Grafika retro na naszej drewnianej zabudowie świetnie wkomponowuje się 
w nowoczesne wnętrze.

Zabudowa zawiera: drewniane drzwi wewnętrzne, panele ścienne, fronty szaf.

Retro graphics in our wooden system perfectly matches the modern interior.

The wall system includes as follows: wooden interior door, wall panels,  
wardrobe fronts. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Ściana w gabinecie pokryta fornirem egzotycznym z oryginalnym motywem 
graficznym. W skład zabudowy wchodzą drzwi rewersyjne oraz panele 
ścienne.

The wall in the office is covered with exotic veneer with an original graphical 
motif. In the system are a reversible door and wall panels. 

Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced picture
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced pictureZabudowa ścienna z drzwiami otwieranymi na zewnątrz. Cała ściana 
wykończona białym matowym lakierem oraz czarnym motywem graficznym.

The wall system with a door opening outward. The entire wall is finished with a 
white flat varnish and a black graphical motif. 
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced pictureGrafika jest jedynie kwestią naszej wyobraźni. Drzwi wkomponowane  
w fornirowaną zabudowę ścienną są tłem dla oryginalnego wzoru.

The graphics depends entirely on our imagination. The door integrated into the 
veneer wall system with a background for a pattern of our choice. 
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Zabudowy Glamour
Glamour wall systems



Zabudowy Glamour to idealne wykończenie dla osób lubiących 
ekstrawagancję. W ofercie dostępna jest szeroka gama wzorów, 
które świetnie komponują się również na frontach meblowych. 
Panele graficzne mają 3 mm grubości i są dostosowane gabarytami 
do wymiarów zabudowy ściennej lub meblowej.

The Glamour systems are a perfect finishing work for those who 
value extravagance. Our offer includes a wide range of patterns which 
perfectly match the furniture fronts. Graphical panels are 3 mm thick  
and are adapted in terms of size to the wall or furniture systems.  

System oparty na ukrytych zawiasach dostarczanych przez 
firmę                      (szczegóły techniczne - patrz str. 72).

Drzwi rewersyjne Drzwi otwierane na zewnątrzFronty szafy

Zabudowy Glamour Glamour wall systems

The system is based on hidden hinges supplied by   
(for technical details – see page 72).

Reversible door Door which opens outwardWardrobe fronts
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced pictureZabudowa Glamour pokrywająca całą ścianę łącznie z drzwiami 
rewersyjnymi. Przy zabudowie Glamour drzwi mogą otwierać się zarówno na 
zewnątrz, jak i do wewnątrz pomieszczenia.

Glamour wall system covering the entire wall along with a reversible door. With 
regard to Glamour system, the door may open both inward and outward. 
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Przekrój zabudowy / Wall system section



Zdjęcie realizacji w powiększeniu / Enhanced pictureKolejna propozycja aranżacji z wykorzystaniem zabudowy Glamour. 

Another graphical proposal of Glamour system. 
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Drzwi wewnętrzne
Interior door



Creadoor to bardzo szeroka oferta drzwi wewnętrznych. Każdy  
z oferowanych przez nas modeli drzwi wykonany jest w systemie 
bezprzylgowym, co pozwala zlicować skrzydło drzwiowe  
z opaskami ościeżnicy lub bezpośrednio ze ścianą (drzwi  
z ukrytą ościeżnicą). Możliwość dowolnego wykończenia drzwi 
sprawia, że nasza oferta spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających Klientów. Wszystkie drzwi są konstrukcji 
drewnianej, posiadają ukryte zawiasy oraz zamek magnetyczny.

Creadoor provides a vast offer of interior doors. All our doors are 
non-rebated, which allows facing the door leaf with frame strips or 
directly with the wall (the door with a hidden frame). Thanks to the 
fact that it is possible to finish the door in any way, everyone may 
find something attractive in our offer. All the doors are wooden, have 
hidden hinges and a magnetic lock.   

klasyczne
Classic

LED
LED

tapicerowane
upholstered

z ukrytą ościeżnicą
with hidden frame

przesuwne
sliding

System drzwi oparty na ukrytych zawiasach dostarczanych 
przez firmę                      (szczegóły techniczne - patrz str. 72).

Wszystkie kolory oraz forniry lakierowane na półmat lub wysoki połysk. All colors and veneers are available in semi-gloss or high gloss variants. 

Drzwi wewnętrzne Interior door

Division/categories:
Podział/kategorie:

Wyposażenie:
- ościeżnica drewniana
- skrzydło bezprzylgowe
- ukryte zawiasy
- zamek magnetyczny
- uszczelka

Equipment:
- wooden frame
- non-rebated leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seal

Kolorystyka:
- dowolny kolor z palety RAL/NCS
- dowolny fornir naturalny
- dowolny fornir modyfikowany

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- any natural veneer
- any modified veneer

The system is based on hidden hinges supplied by   
(for technical details – see page 72).
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Wyposażenie:
- ościeżnica drewniana
- skrzydło drzwiowe 
- ukryte zawiasy
- zamek magnetyczny
- uszczelki

Kolorystyka:
- dowolny kolor z palety RAL/NCS
- fornir naturalny lub modyfikowany

Equipment:
- wooden frame
- door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer



Kolejna odsłona firmy CREADOOR to klasyczne drzwi drewniane. Skrzydło w systemie 
bezprzylgowym (drzwi w jednej płaszczyźnie z opaskami ościeżnicy) z trzema ukrytymi 
zawiasami i zamkiem magnetycznym. Oferujemy zarówno nowoczesne modele drzwi, jak  
i drzwi klasyczne z płycinami i żłobieniami.

Another image of CREADOOR is a classic wooden door. The non-rebated leaf (the door in 
one plane with frame strips) with three hidden hinges and a magnetic lock. We offer both 
modern door models and classic doors with door panels and gouging. 

Klasyczne drzwi wewnętrzne

Classic interior door

Equipment:
- wooden frame
- door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer
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Drzwi z górną opaską ościeżnicy przedłużoną do sufitu oraz szybą 
przechodzącą przez całe skrzydło. Drzwi wykończone lakierem w czarnym 
połysku. 
W ofercie dostępne różnego rodzaju szyby w dowolnym kolorze i wymiarze.

The door with an upper frame strip lengthened to the ceiling and a glass moving 
through the entire leaf. The door is finished with a varnish in black gloss. 
The offer includes various types of glass in any color and size.  



Klasyczny model drzwi Creadoor z poszerzonymi opaskami ościeżnicy oraz 
czarnym wzorem na skrzydle.

A classic Creadoor door model with widened frame strips and a black pattern 
on the leaf.
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Wyposażenie:
- ościeżnica drewniana
- skrzydło drzwiowe 
- ukryte zawiasy
- zamek magnetyczny
- uszczelki
- profil LED

Kolorystyka:
- dowolny kolor z palety RAL/NCS
- fornir naturalny lub modyfikowany

Equipment:
- wooden frame
- door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals
- LED profile

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer



Drzwi z oświetleniem LED to doskonała alternatywa dla klasycznego oświetlenia. Prostota nowoczesnych 
wnętrz świetnie komponuje się z nutą tajemniczości, jaką wnosi delikatne oświetlenie drzwi LED. Subtelnie 
wpasowany profil może przechodzić na ścianę lub opaskę drzwiową w dowolnej konfiguracji.

The LED door with LED lighting is a perfect alternative to the classic lighting. A simplicity of modern interiors 
goes well with a touch of mystery assured by subtle lighting of LED door. The subtly fitted profile may reach the 
wall or door strip in any configuration. 

Drzwi LED

LED door

Equipment:
- wooden frame
- door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals
- LED profile

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer
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Wyposażenie:
- ościeżnica drewniana tapicerowana
- skrzydło drzwiowe tapicerowane
- ukryte zawiasy
- zamek magnetyczny
- uszczelki

Kolorystyka:
- dowolność w doborze materiału

Equipment:
- upholstered wooden frame
- upholstered door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals 
 
Range of colors:
- free choice in terms of materials



Drzwi tapicerowane to kolejny pomysł na wkomponowanie skrzydła w designerską zabudowę. Opcja 
wykonania dowolnego wzoru tapicerowania przy użyciu szerokiej gamy materiałów sprawia, że 
możliwości takiej zabudowy są nieograniczone.

Drzwi tapicerowane dostępne wyłącznie w wersji odwrotnej - rewersyjnej.

The upholstered door is another idea for incorporating the leaf into a designer system. The possibility of creating 
any upholstering pattern by means of a wide range of materials provides you with limitless variants of the system. 

The upholstered door is available in the reversible version only. 

Drzwi tapicerowane

Upholstered door
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Wyposażenie:
- kaseta do zabudowy g-k lub murem
- skrzydło drzwiowe 
- uszczelki
- zamek hakowy - opcjonalnie
- spowalniacz - opcjonalnie
- samozamykacz - opcjonalnie

Kolorystyka:
- dowolny kolor z palety RAL/NCS
- fornir naturalny lub modyfikowany

Equipment:
- pocket system to be finished with a drywall or brickwork
- door leaf
- seals
- hook lock - optional
- moderator - optional
- door closer - optional

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer



Drzwi przesuwne w kasecie do zabudowy to doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza dla małych przestrzeni. 
System pozwala ukryć skrzydło drzwiowe w ścianie, dzięki czemu po otwarciu drzwi są niewidoczne. 
Ściana wykonana jest ze specjalnie przygotowanej kasety do zabudowy płytami g-k lub murem. System 
dostępny w dwóch wersjach - bez ościeżnicy oraz z ościeżnicą wokół otworu drzwiowego.

The sliding door in the pocket system is a perfect solution for tiny spaces.
The system allows hiding a door leaf in the wall. In effect, when you open the door, you cannot see it. The wall 
is made of a special pocket system to be finished with a drywall or brickwork. The system is available in two 
versions – without a frame or with a frame around the door opening.  

Drzwi przesuwne

Sliding door
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Wyposażenie:
- aluminiowa ościeżnica
- skrzydło drzwiowe 
- ukryte zawiasy
- zamek magnetyczny
- uszczelki

Equipment:
- aluminum frame
- door leaf
- hidden hinges
- magnetic lock
- seals 

Range of colors:
- any color from RAL/NCS system
- natural or modified veneer

Kolorystyka:
- dowolny kolor z palety RAL/NCS
- fornir naturalny lub modyfikowany



System drzwi z ukrytą ościeżnicą, zwany także systemem bezościeżnicowym, pozwala na 
zamontowanie skrzydła drzwiowego w jednej płaszczyźnie ze ścianą bez konieczności zabudowy ściany 
panelami. Dzięki aluminiowej ościeżnicy montowanej na etapie budowlanym, drzwi po zamknięciu są 
w jednej płaszczyźnie ze ścianą. Rozwiązanie to sprawia, że odpowiednio wykończone skrzydło jest 
niezauważalne.  
Możliwości wykończenia skrzydła drzwiowego:
- farbą naścienną
- lakierem w kolorze (RAL/NCS)
- fornirem
- betonem 

The door with a hidden frame, also called frameless door, allows assembling the door leaf in one plane 
with the wall, and it is not necessary to finish the wall with panels. Thanks to an aluminum frame fixed 
at the construction stage, the door is in one plane with the wall when closed, which makes the properly 
finished leaf invisible. 
Variants of finishing the door leaf:
- wall painting,
- finishing with varnish in color (RAL/NCS)
- finishing with veneer
- finishing with concrete

- tapetą
- lustrem
- materiałem

- covered with wallpaper 
- covered with mirror
- finished with material

Otwierane do wewnątrz
Inward opening

Otwierane na zewnątrz
Outward opening

Drzwi z ukrytą ościeżnicą

Door with a hidden frame
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Drzwi pokryte betonem strukturalnym doskonale komponują się z betonową 
ścianą. Sąsiednia ściana wraz z drzwiami pokryta farbą naścienną.

The door covered with a structural concrete perfectly matches the concrete wall. 
The adjacent wall with a door are covered with a wall paint. 



Tapeta jako element dekoracyjny na całej powierzchni ściany oraz drzwi, 
to kolejny sposób na ekstrawaganckie wykończenie wnętrza.

A wallpaper as a decoration throughout the wall surface along with a door  
is another idea for extravagant interior.  
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Lustrzana zabudowa  ze skrzydłem drzwiowym- rozwiązanie optycznie 
powiększające wnętrze, świetnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. 

A mirror-like system with a door leaf – a technique with provides a visual 
enlargement of the interior is an ideal solution for small rooms.  



System bezościeżnicowy to indywidualność i dowolność wykończenia, nie ma tu miejsca 
na nudę - każdy może sobie pozwolić na dowolną wariację. Skrzydło drzwiowe w innym 
wykończeniu niż ściana - ten system jest do tego stworzony. Idealny dla najbardziej 
wymagających Klientów.

The frameless system is individual and can be finished in any way. There is no room for 
boredom – everyone can give free rein to their imagination. The door leaf in a different system  
than the wall – this system is just made for it. It is perfect for the most demanding customers.  
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Panele dekoracyjne
Decoration panels



Panele marki CREADOOR to idealne dopełnienie wykończenia 
wnętrz, dają możliwość dowolnego zdobienia ścian oraz innych 
elementów konstrukcyjnych mieszkania. Wykonane są z płyt 
MDF wykończonych lakierem kryjącym lub fornirem. Dowolność 
rozmiaru i kolorystyki oraz nieograniczone wzornictwo sprawiają, 
że nasze panele to “must have” nowoczesnego wnętrza.

CREADOOR panels perfectly supplement the interior and let you 
decorate the wall and other structural elements of the apartment in 
any way you wish. Made of MDF boards, finished with a die varnish 
or veneer. 
A free choice of size and colors and limitless patterns – this makes 
our panels “must-haves” in terms of the modern interior. 

Panele dekoracyjne Decoration panels
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Panele jako element dekoracyjny w części 
restauracyjnej hotelu.

Panels as a decorative element 
in the hotel restaurant. 



Fornirowane panele jako fronty oraz obudowa szafy 
w restauracji.

Veneered panels as fronts and wardrobe casing 
in the restaurant. 
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Fornirowane panele z wzorem indyjskiej mandali 
w kolorze złotym.

Veneered panels with Indian mandala pattern 
in golden color.



Panele dekoracyjne Creadoor przy drzwiach 
wejściowych hotelu.

Creadoor decorative panels at entrance door 
of the hotel. 
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Panele dekoracyjne oprawione w ramę stanowią 
niebanalny element wystroju wnętrza. 

On the wall – framed decorative panels.



Panele jako zabudowa kominka.

Panels as a fireplace mantel. 
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Ciemne panele z delikatnym wzorem
bardzo dobrze wkomponowują się w czarną ścianę. 

Dark panels with a subtle pattern on a black wall.



Niebieskie panele w klasycznym wnętrzu restauracji.

Blue panels in a classic interior of the restaurant.
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Ściana w sali konferencyjnej wyłożona jasnymi 
panelami Creadoor.

A wall in the conference room covered with light 
Creadoor panels. 



Białe panele w połysku z matowym wzorem.

White panels with a frosted pattern. 
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INFORMACJE TECHNICZNE
Technical details

Podstawą naszych drzwi jest wyselekcjonowane oraz 
sezonowane drewno sosnowe. Zarówno rama skrzydła,  jego 
wypełnienie, jak i cała ościeżnica wykonane są z klejonki 
drewnianej. Wykończeniem drzwi jest fornir (naturalny lub 
modyfikowany) lub lakier kryjący w dowolnym kolorze palety 
barw RAL/NCS (półmat lub wysoki połysk).
Standardowym wyposażeniem naszych drzwi są ukryte zawiasy 
marki Koblenz (Kubica 6200) dostarczone przez firmę                
oraz zamki magnetyczne.

The basis for our doors is a carefully selected and seasoned 
pinewood. Both a leaf frame and its filling and the entire door frame 
are made of a laminated wood. The door is finished by a veneer 
(natural or modified) or a die varnish in any color from the range of 
colors RAL/NCS (semi-gloss or high gloss).  
By default, our doors are equipped with Koblenz (Kubica 6200) 
hidden hinges supplied by                   and magnetic locks. 



INFORMACJE TECHNICZNE
Technical details

Skrzydło drzwiowe / Door leaf

Ukryte zawiasy
Hidden hinges

39 mm

Skrzydło drzwiowe
Door leaf

Ramiak z drewna klejonego warstwowo
Glue laminated wood sill

Żebrowanie z drewna klejonego warstwowo
Glue laminated wood ribbing

Lakierowana lub fornirowana 6 mm płyta HDF
Varnished or veneered 6 mm HDF board

Uszczelka
Seal
Ościeżnica
Door frame

Zawias ukryty 
dostarczony
przez firmę
Hidden hinge supplied 
by

Zamek
magnetyczny
Magnetic lock
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Kierunki otwierania drzwi / Door opening directions

Lewe otwierane 
na zewnątrz
Left door 
opening outward

Drzwi otwierane na zewnątrz - klasycznie
Door opening outward – classic

Drzwi otwierane do wewnątrz - rewersyjne
Door opening inward – reversible 

Lewe otwierane do wewnątrz
Left door opening inward

Prawe otwierane
na zewnątrz

Right door 
opening outward

Prawe otwierane do wewnątrz
Right door opening inward

Wszystkie nasze produkty możemy polakierować na wybrany 
kolor palety RAL lub NCS, lub wykończyć dowolnym fornirem 
naturalnym bądź modyfikowanym. W przypadku elementów 
tapicerowanych istnieje możliwość użycia także dowolnego 
materiału wskazanego przez Klienta. 

Dzięki zastosowaniu drzwi odwrotnych-rewersyjnych, możemy 
w jednej płaszczyźnie umieścić zarówno drzwi otwierane do 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia. Daje to możliwość 
zaprojektowania zabudowy ściennej niezależnie od kierunku 
otwierania drzwi.

Kolorystyka / Range of colors

All our products can be varnished in any color from RAL or NCS 
system, or finished with any natural or modified veneer. As for 
upholstered elements, it is possible to use a material specified by 
customers.  

Thanks to application of reversible doors, we can place both the 
door opening outward and inward in one line. This way we can 
develop the wall regardless of the direction of door opening. 



* Przy założeniu po 15 mm luzu montażowego na każdą stronę ( łącznie 30 mm ).
   With application of 15mm of assembly clearance on each side (in total – 30mm).

Tabela wymiarów | Drzwi wykonywane są pod wymiar otworu budowlanego.
Table of dimensions. The doors are made-to-measure in accordance with the construction opening.

Rysunki techniczne / Technical drawings

Drzwi otwierane
na zewnątrz

Door opening outward

Drzwi otwierane
do wewnątrz - rewersyjne

Door opening inward – reversible 

Kierunek otwierania
The direction of opening

Szerokość drzwi  
z ościeżnicą bez opasek (S0)

Width of door with a frame 
without strips (S0)

Szekorość światła przejścia
Width of light

Szerokość otworu 
budowlanego (SZ) *

width of construction 
opening (SZ) *

Na zewnątrz
Outward X + 72 mm X X + 102 mm

Do wewnątrz / rewersyjne
Inward/reversible X + 131 mm X X + 161 mm
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