
Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł / 295,20 zł

cena brutto676,50 zł Dąb wiosenny Top Decor

Moderna 04 Moderna 02

Biały Top Decor

Moderna 04 Moderna 02

Jesion szary Top Decor

Moderna 04 Moderna 02

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

OR-1 80-100 370,00 zł / 455,10 zł 

OR-2 100-140 395,00 zł / 485,85 zł 

OR-3 140-180 410,00 zł / 504,30 zł 

OR-4 180-220 445,00 zł / 547,35 zł 

OR-5 220-260 480,00 zł / 590,40 zł 

OR-6 260-300 515,00 zł / 633,45 zł 

OR-7 300-340 560,00 zł / 688,80 zł

Ościeżnica prosta

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł / 18,45 zł

Listwa opaskowa 6 cm 48,00 zł / 59,04 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

Dostępne od ręki*
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*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

cena netto550,00 zł
Drzwi ramiakowe Moderna

Ulotka promocyjna: 2022/07 KR Center sp.z o.o.
Ważne od: 01.07.2022 r.

Informacje przedstawione w niniejszej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ulotka jest ważna do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły znajdą Państwo u wybranych partnerów handlowych fi rmy KR Center.

N� oczesny design!
Moderna 04 zamek na klucz 

“70”, ”80”, ”90” “60”, ”70”, ”80”
zamek WC, podcięcie wentylacyjne

Biały - szklenie czarny lacobel, nieprzezierny

Dąb wiosenny - szklenie czarny lacobel, nieprzezierny

Jesion szary - szklenie satynowe

Moderna 02

Dostępne modele

Szklenie w drzwiach Moderna uzależnione 
jest od wybranego koloru skrzydła:

60 mmOścieżnice regulowane 45°
opaska 6 cm

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Oferta promocyjna
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cena bruttocena netto

Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Dostępne od ręki*

Dostępne modele

Dąb PRO Line

Verona 02 Verona 01

Okleina Pro Line charakteryzuje się zwiększoną 
wytrzymałością i odpornością na ścieranie przy 
czym jej struktura nadal idealnie naśladuje 

drewno.

Okleina Pro Line

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

N� ość!
Wzmocni� a okleina Pro Line

Szklenie VSG - drzwi Verona wyposażone są w szklenie VSG, 
nieprzezierne, znane jako szklenie bezpieczne. Powstało ono 
z połączenia dwóch szyb za pomocą specjalnej folii, która w 
przypadku rozbicia szkła utrzymuje szklane odłamki i zmniej-
sza ryzyko zranienia się przez osoby znajdujące się w pobliżu.
Szklenie VSG posiada gładkie wykończenie z obu stron.

Verona 02 zamek na klucz 
“70”, ”80”, ”90”

 ”70”, ”80”
zamek WC, podcięcie wentylacyjneVerona 01

590,00 zł 725,70 zł
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cena brutto676,50 złcena netto550,00 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

Ościeżnica prosta

Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 320,00 zł / 393,60 zł

Dostępne od ręki*

Dostępne modele

Ościeżnice regulowane 90°*
opaska 8 cm

*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Dąb PRO Line

Maleo 06 Maleo 02

80 mm

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

ORS-901 80-100 505,00 zł / 621,15 zł 

ORS-902 100-140 530,00 zł / 651,90 zł 

ORS-903 140-180 550,00 zł / 676,50 zł 

ORS-904 180-220 585,00 zł / 719,55 zł 

ORS-905 220-260 625,00 zł / 768,75 zł 

ORS-906 260-300 670,00 zł / 824,10 zł 

ORS-907 300-340 720,00 zł  / 885,60 zł

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł / 18,45 zł

Listwa opaskowa 8 cm kolor Dąb 
PRO Line 70,00 zł / 86,10 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

Szklenie Satyna - drzwi Maleo posiadają szklenie satynowe.

*ościeżnice z wykończeniem 90° dostępne tylko w okleinie Dąb PRO Line

Maleo 06 zamek na klucz 
“70”, ”80”, ”90”

 ”70”, ”80”
zamek WC, podcięcie wentylacyjneMaleo 02
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Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł / 295,20 zł

Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Ościeżnica prosta

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł / 18,45 zł

Listwa opaskowa 6 cm 48,00 zł / 59,04 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

OR-1 80-100 370,00 zł / 455,10 zł 

OR-2 100-140 395,00 zł / 485,85 zł 

OR-3 140-180 410,00 zł / 504,30 zł 

OR-4 180-220 445,00 zł / 547,35 zł 

OR-5 220-260 480,00 zł / 590,40 zł 

OR-6 260-300 515,00 zł / 633,45 zł 

OR-7 300-340 560,00 zł / 688,80 zł

Bergen Top Decor

Maleo 06 Maleo 02

Biały Top Decor

Maleo 06 Maleo 02

Dąb wiosenny Top Decor

Maleo 06 Maleo 02

Jesion szary Top DecorJesion szary Top Decor

Maleo 06 Maleo 02

Dostępne od ręki*
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*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Maleo 06 zamek na klucz 
“70”, ”80”, ”90” “60”, ”70”, ”80”

zamek WC, podcięcie wentylacyjneMaleo 02

Dostępne modele

60 mm

cena netto530,00 zł
Drzwi ramiakowe Maleo

Ościeżnice regulowane 45°
opaska 6 cm

Najb� dziej p� ul� ne w tym sez� ie!

cena brutto651,90 zł



5

Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł / 295,20 zł

Ościeżnica prosta

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł / 18,45 zł

Listwa opaskowa 6 cm 48,00 zł / 59,04 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

OR-1 80-100 370,00 zł / 455,10 zł 

OR-2 100-140 395,00 zł / 485,85 zł 

OR-3 140-180 410,00 zł / 504,30 zł 

OR-4 180-220 445,00 zł / 547,35 zł 

OR-5 220-260 480,00 zł / 590,40 zł 

OR-6 260-300 515,00 zł / 633,45 zł 

OR-7 300-340 560,00 zł / 688,80 zł

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

Monza 05 zamek na klucz 
“70”, ”80”, ”90” “60”, ”70”, ”80”

zamek WC, tuleje wentylacyjneMonza 02/01

Dostępne modele

Dostępne od ręki*
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*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Sonoma Top Decor

Monza 05 Monza 01

Biały Top Decor

Monza 05 Monza 02

60 mm

cena netto490,00 zł
Drzwi ramiakowe Monza

Ościeżnice regulowane 45°
opaska 6 cm

Duże przeszklenia!

Model M� za
w sup�  cenie!

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

Okleina Top Decor to impregnowana folia, 
dodatkowo zabezpieczona lakierem o 
pożądanych właściwościach. Stanowi idealne 

połączenie jakości oraz ceny

Okleina Top Decor

cena brutto602,70 zł
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cena netto530,00 zł cena brutto651,90 zł

Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Drzwi ramiakowe Credis

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Sonoma Top Decor

Credis 05 Credis 02

Biały Top Decor

Credis 05 Credis 02

Orzech rustykalny Top Decor

Credis 05 Credis 02

Okleina Top Decor to impregnowana folia, dodatkowo 
zabezpieczona lakierem o pożądanych właściwościach. 

Stanowi idealne połączenie jakości oraz ceny

Okleina Top Decor

Bogata k� � ystyka modelu, 
aż 6 k� � ów do wyb� u!

*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.
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Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł / 295,20 zł

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł / 18,45 zł

Listwa opaskowa 6 cm 48,00 zł / 59,04 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

Ościeżnica prosta

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

OR-1 80-100 370,00 zł / 455,10 zł 

OR-2 100-140 395,00 zł / 485,85 zł 

OR-3 140-180 410,00 zł / 504,30 zł 

OR-4 180-220 445,00 zł / 547,35 zł 

OR-5 220-260 480,00 zł / 590,40 zł 

OR-6 260-300 515,00 zł / 633,45 zł 

OR-7 300-340 560,00 zł / 688,80 zł

60 mmOścieżnice regulowane 45°
opaska 6 cm

Dostępne od ręki*

Dąb wiosenny Top Decor

Credis 05 Credis 02

Dąb bergen Top Decor

Credis 05 Credis 02

Jesion szary Top Decor

Credis 05 Credis 02

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

Credis 05 zamek na klucz 
“70”, ”80”, ”90” “60”, ”70”, ”80”

zamek WC, podcięcie wentylacyjne/ 
tuleje wentylacyjne1

Credis 02
Dostępne modele

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

1W zależności od wybranego koloru drzwi będą posiadały podcięcie wentylacyjne lub tuleje.
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W skład systemu wchodzą:
• skrzydło Maleo 06 w kolorze biały, jesion szary lub dąb wiosenny o szerokości 

„70”, „80” lub „90” z pochwytem owalnym w kolorze nikiel

• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi,

• maskownica w kolorze skrzydła,

• belka odbojowa w kolorze skrzydła,

• listwa dystansowa

Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm

10
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skrzydło przesuwne
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L

Tabela wymiarów

Rozmiar drzwi Wymiar A Wymiar L Wymiar S

„70” 702 mm 1682 mm 744 mm

„80” 802 mm 1982 mm 844 mm

„90” 902 mm 1982 mm 944 mm

cena netto1100,00 zł

Drzwi ramiakowe Maleo
w systemie przesuwnym

Dostępne od ręki*

Biały Top Decor

Maleo 06

Jesion szary Top Decor

Maleo 06

Dąb wiosenny Top Decor

Maleo 06

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

System przesuwny

*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

1353,00 zł cena brutto
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Okucia

Opcja Cena netto/brutto

Klamka Iberia/KR Center (1) 60,00 zł / 73,80 zł

Rozeta Iberia/ KR Center, zamek 
na klucz lub WB (2) 30,00 zł / 36,90 zł

Rozeta Iberia/ KR Center WC (3) 40,00 zł / 49,20 zł

Symbol Zakres mm Cena netto/brutto

OR-1 80-100 370,00 zł / 455,10 zł 

OR-2 100-140 395,00 zł / 485,85 zł 

OR-3 140-180 410,00 zł / 504,30 zł 

OR-4 180-220 445,00 zł / 547,35 zł 

OR-5 220-260 480,00 zł / 590,40 zł 

OR-6 260-300 515,00 zł / 633,45 zł 

OR-7 300-340 560,00 zł / 688,80 zł

Drzwi płytowe Classic
Albero cena netto

cena netto260,00 zł
360,00 zł

Classic 01 zamek na klucz
 “60”, “70”, ”80”, ”90”

“70”, ”80”, ”90”

“60”, ”70”, ”80”

zamek na klucz

zamek WC, tuleje wentylacyjne

Albero 03

Albero 01

Dostępne modele

Dostępne od ręki*
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*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Sonoma Top Decor

Classic 01

Biały Top Decor

Classic 01

Dąb wiosenny Top Decor

Classic 01

Sonoma Top Decor

Albero 03 Albero 01

 3
 2

 1 KR Center czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnica prosta

Nazwa Cena netto/brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł / 295,20 zł

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł  / 18,45 zł

Listwa opaskowa 6 cm 48,00 zł / 59,04 zł

Osłonki na zawias
kolor czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł / 12,30 zł

Montaż tulei wentylacyjnych1 25,00 zł / 30,75 zł

Montaż kratki wentylacyjnej1 30,00 zł / 36,90 zł
*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias
1 dotyczy drzwi Classic 01. Drzwi z zamontowanymi tulejami 
lub kratką będą wyposażone w zamek WC.

60 mmOścieżnice regulowane 45°
opaska 6 cm

Drzwi płyt� e pełne i szkl� e!

319,80 zł
442,80 zł

cena brutto

cena brutto
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Dostępne od ręki**
cena netto1600,00 zł

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion

Cena katalogowa okuć

• skrzydło okleina dąb bergen lub dąb 
wiosenny,

• ościeżnica drewniana pełna okleina 
dąb bergen, dąb wiosenny lub czarny,

• próg srebrny lub czarny,
• wizjer kolor srebrny lub czarny,
• zestaw okuć KR Center   

kolor nikiel-satyna lub czarny

Bastion N-02 PROMO
Dostępne rozmiary:
„80” ; 901mm/2080mm
„80NW” ; 851mm/2050mm

Jedna cena, wiele opcji konfi guracji:

Srebrny Czarny

Dostępne kolory progów

ZESTAW OKUĆ GRATIS

Dąb bergen

Dźwiękochłonność 34 dB!

**Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.*5 lat gwarancji dotyczy tylko drzwi Bastion N-02 PROMO w kolorach Bergen oraz Dąb 
wiosenny z ościeżnicą drewnianą pełną.

180,00 zł
Cena katalogowa okuć

220,00 zł

Elementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica Próg

+ + +

5 lat
 gw� ancji!*

Zestaw okuć KR Center

1968,00 zł cena brutto
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**Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.*5 lat gwarancji dotyczy tylko drzwi Bastion N-02 PROMO w kolorach Bergen oraz Dąb wiosenny.

• skrzydło okleina dąb bergen lub dąb 
wiosenny,

• ościeżnica drewniana pełna okleina 
dąb bergen, dąb wiosenny lub czarny,

• próg srebrny lub czarny,
• wizjer kolor srebrny lub czarny,
• zestaw okuć KR Center   

kolor nikiel-satyna lub czarny

**Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Dostępne od ręki**

Dąb wiosenny

1600,00 ZŁ NETTO + OKUCIA GRATIS!

Cena katalogowa drzwi Bastion N-02

CENA W OFERCIE SPECJALNEJ

Okleiny Dąb bergen oraz Dąb wiosenny 
drzwi wejściowych do mieszkań Bastion 
stanowią idealne połączenie z okleinami drzwi 
wewnętrznych Bergen oraz Dąb wiosenny. 
Okleiny są dopasowane kolorystycznie 
natomiast różnią się strukturą oraz grubością!

Zwizualizuj swoje drzwi z 
konfi guratorem drzwi Bastion

Pozostałe modele i kolorystyka drzwi wejściowych 
do mieszkań Bastion

Insp� acja na idealnie 
d� as� ane wnę� ze

1900,00 zł netto

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion

5 lat
 gw� ancji!*

cena netto1600,00 zł 1968,00 zł cena brutto
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Dosk� ałe p� ame� y w najlepszej cenie!

Eris 12B system normal Hermos 12B system normalOrbital 15 system normal Orbital 12B system normal

• kolor drzwi antracyt, dąb złoty, 
orzech lub winchester,

• szklenie lustro,
• panel dekoracyjny* w kolorze inox, 

czarny lub patina (w zależności od 
wybranego modelu),

• próg w kolorach inox, czarny lub 
patina,

• okucia według cennika
Dostępne rozmiary:
„90E” ; 1020mm/2080mm
„90N” ; 1000mm/2000 mm

Charakterystyka drzwi

a. zamek główny i pomocniczy (trójbolcowy),
b. trzy zawiasy 3D (regulowane w trzech płaszczyznach),
c. bolce antywyważeniowe z blachą mocującą,
d. pakiet trzyszybowy z ciepłymi ramkami i 

niskoemisyjną szybą zewnętrzną

Elementy wyposażenia

Drzwi zewnętrzne
stalowo-aluminiowe STA68
w systemie normal

Krótki t� min realizacji*

Cennik

Nazwa modelu Cena netto/brutto

Orbital 15 system normal 3000,00 zł / 3690,00 zł

Orbital 12B system normal 3800,00 zł / 4674,00 zł

Eris 12B system normal 3800,00 zł / 4674,00 zł

Hermos 12B system normal 3800,00 zł / 4674,00 zł

Dostępne okleiny

Antracyt

Dąb złoty

Orzech

Winchester

a a

b

c

d

cena netto
*Czas realizacji zamówienia do 14 dni.

*Panele dekoracyjne w drzwiach STA w zależności od ich 
koloru wykonane są kolejno:
• kolor inox - ze stali nierdzewnej,
• kolor czarny lub patina - z anodowanego aluminium

3690,00 zł cena bruttood 3000,00 zł
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• kolor drzwi antracyt, dąb złoty, 
orzech lub winchester,

• szklenie lustro,
• panel dekoracyjny* w kolorze inox, 

czarny lub patina (w zależności od 
wybranego modelu),

• próg w kolorach inox, czarny lub 
patina,

• okucia według cennika

Blacha w kolorze inox wykonana jest ze stali nierdzewnej, 
natomiast kolory czarny oraz patina nanoszone są poprzez 
anodowanie na panelu ze szczotkowanego aluminium. Nie 
są one malowane proszkowo co korzystnie wpływa na ich 
odporność na warunki atmosferyczne!

Krótki t� min realizacji*

1. skrzydło o grubości 68 mm pokryte blachą ocynkowaną 
ogniowo, okleinowaną folią PCV w wybranym kolorze,

2. wypełnienie skrzydła sztywną pianą poliuretanową,
3. ramiak wykonany z PCV oraz drewna,
4. ościeżnica aluminiowa z przegrodami termicznymi 

odpowiedzialnymi za podwyższone parametry termoizolacji,
5. przegrody termiczne ościeżnicy wypełnione drewnem oraz 

pianką poliuretanową,
6. próg aluminiowy z wkładem drewnianym i podwaliną 

o grubości 15 mm (w drzwiach z dostawką, ościeżnica i 
dostawka osadzone są na progu bez łączeń),

7. uszczelki w skrzydle, ościeżnicy, progu oraz w drzwiach z 
dostawką - na łączeniu ościeżnicy z profi lem dostawki,

8. w drzwiach z dostawką - taśma rozprężna na łączeniach 
profi li ościeżnicy i dostawki

Konstrukcja 

Naświetle boczne dostępne 
za dopłatą cena netto2500,00 zł

Współczynnik przenikania ciepła
drzwi STA68 system normal

• kolor dostawki dostepny w kolorze drzwi,
• szklenie lustro,
• dostępne szerokości dostawki: 35 cm (wymiar całkowity 1375 mm), 

45 cm (wymiar całkowity 1475 mm)

Dostawka boczna

Dostawkę boczną dostarczamy z zainstalowanym pakietem 
szybowym, a ponadto jest ona połączona z ościeżnicą na 
stałe co zapewnia sztywność i łatwość montażu!

Ważne!

• klamka i rozeta Haga fi rmy Axa  
 w kolorze inox/czarny/patina

• wkładki Wilka klasy B w systemie jednego klucza 
w kolorze nikiel/czarny/patina

Przekrój  przez łączenie profilu ościeżnicy
i dostawki

1

8

2

3

4

5

7

6

7

7

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

od 0,97W/m2K
Drzwi pełne

1,0W/m2K
Drzwi szklone

1,0W/m2K
Drzwi z dostawką boczną

*Panele dekoracyjne w drzwiach STA w zależności od ich 
koloru wykonane są kolejno:
• kolor inox - ze stali nierdzewnej,
• kolor czarny lub patina - z anodowanego aluminium

3075,00 zł cena brutto

cena netto410,00 zł

Komplet okuć
ST Premium

504,30 zł cena brutto

cena netto410,00 zł

Komplet okuć
Haga Patina

504,30 zł cena brutto

cena netto480,00 zł

Komplet okuć
Haga Czarny

590,40 zł cena brutto
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Elementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica Próg

+ + +

Komplet okuć
antywłamaniowych

Drzwi antywłamani� e w klasie RC2!

Eris 12B system normal plus RC2 Hermos 12B system normal plus RC2Orbital 15 system normal plus RC2 Orbital 12B system normal plus RC2

Dostępne okleiny

Antracyt

Dąb złoty

Orzech

Winchester

• kolor drzwi antracyt, dąb złoty, 
orzech lub winchester,

• szklenie lustro,
• panel dekoracyjny w kolorze inox, 

czarny lub patina (w zależności od 
wybranego modelu),

• próg w kolorach inox, czarny lub 
patina,

• okucia antywłamaniowe
Dostępne rozmiary:
„90E” ; 1020mm/2080mm

Charakterystyka drzwi

a. zamek listwowy fi rmy FUHR z dodatkowymi punktami 
ryglowania hakowego oraz zamkiem pomocniczym,

b. trzy zawiasy 3D (regulowane w trzech płaszczyznach),
c. bolce antywyważeniowe z blachą mocującą,
d. pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłymi 

ramkami i niskoemisyjną szybą zewnętrzną,
e. antywłamaniowy zestaw okuć w kolorach inox lub 

czarny

Elementy wyposażeniaCennik

Nazwa modelu Cena netto/brutto

Orbital 15
system normal plus RC2 3800,00 zł / 4674,00 zł

Orbital 12B
system normal plus RC2 4800,00 zł / 5904,00 zł

Eris 12B system normal plus RC2 4800,00 zł / 5904,00 zł

Hermos 12B
system normal plus RC2 4800,00 zł / 5904,00 zł

Krótki t� min realizacji*

*Czas realizacji zamówienia do 14 dni.

*Panele dekoracyjne w drzwiach STA w zależności od ich 
koloru wykonane są kolejno:
• kolor inox - ze stali nierdzewnej,
• kolor czarny lub patina - z anodowanego aluminium

Drzwi zewnętrzne
stalowo-aluminiowe STA68
w systemie normal plus RC2

cena nettood 3800,00 zł 4674,00 zł cena brutto
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EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

1. skrzydło o grubości 68 mm pokryte blachą ocynkowaną 
ogniowo, okleinowaną folią PCV w wybranym kolorze,

2. wypełnienie skrzydła sztywną pianą poliuretanową,
3. ramiak wykonany z PCV oraz drewna,
4. ościeżnica aluminiowa z przegrodami termicznymi 

odpowiedzialnymi za podwyższone parametry termoizolacji,
5. przegrody termiczne ościeżnicy wypełnione drewnem oraz 

pianką poliuretanową,
6. próg aluminiowy z wkładem drewnianym i podwaliną o 

grubości 15 mm,
7. uszczelki w skrzydle, ościeżnicy, progu

Konstrukcja 

1,2W/m2K
Współczynnik przenikania ciepła

RC2
Klasa bezpieczeństwa

a

a

a

a

(antywłamaniowy)
Komplet okuć Premium 

• antywłamaniowa klamka i rozeta Trust 
fi rmy Axa (kolor inox lub czarny),

• wkładki WILKA w systemie jednego 
klucza klasa B (kolor nikiel)

e

• kolor drzwi antracyt, dąb złoty, 
orzech lub winchester,

• szklenie lustro,
• panel dekoracyjny w kolorze inox, 

czarny lub patina (w zależności od 
wybranego modelu),

• próg w kolorach inox, czarny lub 
patina,

• okucia antywłamaniowe

b

c

1

2

2

3

3
4

4

5

5

3

6

6

7

7

7

7

7

d

Krótki t� min realizacji*
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Krótki t� min realizacji*

*Czas realizacji zamówienia do 14 dni.

Orbital 15, 
Orbital 11,11B,
Orbital 12, 12B*

• kolor drzwi antracyt, orzech lub 
dąb złoty,

• szklenie lustro,
• skrzydło o grubości 55 mm,
• wypełnienie skrzydła 

termoizolacyjną płytą EPS,
• panel dekoracyjny ze stali 

nierdzewnej,
• próg aluminiowy w kolorze inox,
• okucia według cennika,
• ościeżnica o szerokości 9 cm

Dostępne rozmiary:
„80”, „90”

Dostepne modele
Cennik

Nazwa modelu Cena netto/brutto

Orbital 15 system ST55 1450,00 zł / 1783,50 zł

Orbital 11, 11B system ST55 2100,00 zł / 2583,00 zł

Orbital 12, 12B system ST55 2250,00 zł / 2767,50 zł

Orbital 15 system ST55
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Orbital 11 system ST55
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Orbital 11B system ST55
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EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA

*drzwi Orbital 12 i 12B w systemie ST55 dostępne są w wersji z blachą w kolorze inox lub 
czarną - malowaną proszkowo

15
E

19

90

55

86

3

C

6
"8

0"
- 2

03
0

"9
0

"-
20

40
14

luz montażowy

ściana

pianka
montażowa

pianka
montażowa

wylewka

płyta EPS

posadzka

wysokość
progu

Rozmiar drzwi Całkowita
szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar B

Wysokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość światła
przejścia

Wymiar D

Wysokość światła
przejścia

Wymiar E

Zalecana
szerokość otworu 
montażowego
w ścianie

Zalecana
wysokość otworu 
montażowego
w ścianie

„80” 845 mm 895 mm 2060 mm 795 mm 2010 mm 895 mm 2075 mm

„90” 950 mm 1000 mm 2070 mm 900 mm 2020 mm 1000 mm 2085 mm

cena brutto

Drzwi zewnętrzne stalowe
w systemie ST55

cena nettood 1450,00 zł 1783,50 zł
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369,00 zł cena brutto
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pianka
montażowa

pianka
montażowa

wylewka

płyta EPS

posadzka

wysokość
progu

82

1515

D

55

A

B

luz
montażowy

luz
montażowy

pianka
montażowa

ściana

Rozmiar drzwi Całkowita
szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar B

Wysokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość światła
przejścia

Wymiar D

Wysokość światła
przejścia

Wymiar E

Zalecana
szerokość otworu 
montażowego
w ścianie

Zalecana
wysokość otworu 
montażowego
w ścianie

„80” 845 mm 895 mm 2060 mm 795 mm 2010 mm 895 mm 2075 mm

„90” 950 mm 1000 mm 2070 mm 900 mm 2020 mm 1000 mm 2085 mm

Wymiary drzwi ST55

• klamka i rozeta Haga fi rmy Axa  
w kolorze inox

• wkładki Gerda w systemie jednego 
klucza w kolorze nikiel

Komplet okuć Standard

cena netto300,00 zł

1,7W/m2K
Drzwi pełne

1,8W/m2K
Drzwi szklone

Dostępne okleiny

Antracyt

Dąb złoty

Orzech

Współczynnik przenikania ciepłaElementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica Próg

+ +

Usługi za dopłatą

Opcja Cena netto/brutto

Skrócenie drzwi 3-13 cm* 150,00 zł / 184,50 zł
*skróceniu podlegają skrzydło i ościeżnica
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cena brutto1230,00 złcena nettood 1000,00 zł
Drzwi stalowe ST55E lakierowane

Dostępne od ręki*
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l

*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Orzech malowany

Gines 01

Gines 11

Gines 12

Gines 11B

Gines 12B

Gines 01, 
Gines 11, 11B,
Gines 12, 12B
Dostępne rozmiary:
„80”, „90”

Dostepne modele • kolor drzwi orzech malowany,
• szklenie lustro,
• panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej,
• próg aluminiowy w kolorze inox,
• szerokość „80”(zalecany otwór montażowy 925x2090), 

          „90”(zalecany otwór montażowy 1030x2090),
• grubość skrzydła: 55 mm,
• wypełnienie skrzydła płytą termoizolacyjną EPS,
• uszczelki w ościeżnicy i progu,
• regulowany zaczep zamka,
• bolce antywyważeniowe: 3 sztuki,
• ościeżnica symetryczna o szerokości 7 cm

• klamka i rozeta KR Center 
 w kolorze nikiel-satyna

• wkładki Gerda w systemie 
jednego klucza w kolorze nikiel

Komplet okuć KR Center*

cena netto180,00 zł

Cennik

Nazwa modelu Cena netto/brutto

Gines 01 1000,00 zł / 1230,00 zł

Gines 11, 11B 1400,00 zł / 1722,00 zł

Gines 12, 12B 1600,00 zł / 1968,00 zł

Rozmiar drzwi Całkowita
szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar B

Wysokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość światła
przejścia

Wymiar D

Wysokość światła
przejścia

Wymiar E

Zalecana
szerokość otworu 
montażowego
w ścianie

Zalecana
wysokość otworu 
montażowego
w ścianie

„80” 845 mm 895 mm 2060 mm 795 mm 1996 mm 925 mm 2090 mm

„90” 950 mm 1000 mm 2060 mm 900 mm 1996 mm 1030 mm 2090 mm

EKSPRESOWA DOSTAWAEKSPRESOWA DOSTAWA
*Komplet okuć KR Center jest przeznaczony
do zastosowania wewnątrz budynku.

*Komplet okuć Standard jest przeznaczony
do zastosowania na zewnątrz budynku.

Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę internetową www.krcenter.pl, gdzie znajdą Państwo pełną ofertę - zachęcamy do 
zapoznania się z zakładką “Dokumenty do pobrania” zawierającą wszystkie dostępne katalogi KR Center.

• klamka i rozeta Haga fi rmy Axa  
w kolorze inox

• wkładki Gerda w systemie 
jednego klucza w kolorze nikiel

Komplet okuć Standard*

cena netto300,00 zł
221,40 zł 369,00 złcena brutto cena brutto
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pianka montażowa

ściana

luz montażowy

wysokość
progu

posadzka

wylewka

pianka montażowa

płyta EPS

49

A

B

55

62

1515

D

luz montażowyluz montażowy
pianka montażowapianka montażowa

płyta EPS

Rozmiar drzwi Całkowita
szerokość
skrzydła

Wymiar A

Szerokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar B

Wysokość 
zewnętrzna 
ościeżnicy

Wymiar C

Szerokość światła
przejścia

Wymiar D

Wysokość światła
przejścia

Wymiar E

Zalecana
szerokość otworu 
montażowego
w ścianie

Zalecana
wysokość otworu 
montażowego
w ścianie

„80” 845 mm 895 mm 2060 mm 795 mm 1996 mm 925 mm 2090 mm

„90” 950 mm 1000 mm 2060 mm 900 mm 1996 mm 1030 mm 2090 mm

Wymiary drzwi ST55E

Drzwi pełne

1,6W/m2K
Drzwi szklone

1,7W/m2K

Współczynnik przenikania ciepłaElementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica Próg

+ +

Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę internetową www.krcenter.pl, gdzie znajdą Państwo pełną ofertę - zachęcamy do 
zapoznania się z zakładką “Dokumenty do pobrania” zawierającą wszystkie dostępne katalogi KR Center.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000670126
Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł

NIP: 647 257 78 62
REGON: 366948190
BDO: 000017608

KR Center Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski ul. Bukowa 1

biuro@krcenter.pl | www.krcenter.pl
tel. +48 478 15 80
tel. komórkowy 691 031 112
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cena netto680,00 zł
Drzwi stalowe techniczne

Dostępne od ręki*

*Towar dostępny od ręki na magazynie producenta. Czas realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

Brąz RAL 8017

Technic 01

Biały RAL 9010

Technic 01

Antracyt RAL 7016

Technic 01

Technic 01
• kolor drzwi antracyt, biały lub brąz,
• skrzydło o grubości 41 mm,
• wypełnienie skrzydła płytą termoizolacyjną EPS,
• zamek WB,
• ościeżnica w komplecie

Dostępne rozmiary:
„70”,  „80”, „90”, „100”

Dostepne modele

cena netto40,00 zł

Promocyjny zestaw okuć
• dostępne kolory: brąz i czarny,
• rozstaw 72 mm,
• wkładka o rozmiarze 30/40

cena netto60,00 zł

Próg aluminiowy
• szerokość 41 mm,
• powierzchnia progu anodowana,
• próg zawiera uszczelkę

Opcje dodatkowe

Opcja Cena netto/brutto

Skrzydło o szerokości „100” 
dopłata do standardowej ceny drzwi 140,00 zł / 172,20 zł

Montaż tulei wentylacyjnych 40,00 zł / 49,20 zł

Montaż kratki wentylacyjnej 40,00 zł / 49,20 zł

Elementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica

+

Wymiary otworu montażowego

Szerokość drzwi Ościeżnica osadzona 
wewnątrz muru

Ościeżnica osadzona 
jako narożna

„70” 800x2060 mm 750x2040 mm

„80” 900x2060 mm 850x2040 mm

„90” 1000x2060 mm 950x2040 mm

„100” 1100x2060 mm 1050x2040 mm

od

Ważne!
Zewnętrzna powłoka drzwi stanowi 
zabezpieczenie antykorozyjne, nie jest 
ostateczna, w związku z czym jej ewentualne 
zarysowania nie podlegają reklamacji. Zaleca 
się dodatkowe malowanie drzwi warstwą 
farby.

836,40 zł

73,80 zł

49,20 zł

cena brutto

cena brutto

cena brutto


