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GRATIS

DRZWI PREMIUM

Drzwi zewnętrzne w rozmiarach typowych: 

szerokość wysokość

1060 mm

1100 mm 2110 mm

1160 mm

Produkujemy również drzwi w rozmiarach i wzorach 
według indywidualnych projektów Klienta.

W standardzie w drzwiach zewnętrznych 

Innowacyjny system zawiasów firmy

   typ Baka Protect 3D.

Zalety zastosowanych zawiasów serii Baka Protect 3D:

• trójpłaszczyznowa regulacja (luz boczny, docisk, wysokość)

• dogodna możliwość regulacji bez konieczności zdejmowania skrzydła

• wysoka nośność do 130 kg   

• technika łożysk ślizgowych bez konserwacji WF (dodatkowy ślizgowy 
pierścień z tworzywa sztucznego na łożysku zapewnia długotrwałą 
pracę zawiasu, zachowując jego optymalne funkcjonowanie)

• do drzwi otwieranych na zewnątrz dostępne również z 
zabezpieczeniem czopa przed wybiciem MSTS

Zamek listwowy firmy   model MR 2 

Zalety zastosowanego zamka:

• 3-punktowe ryglowanie

• dwa masywne rygle zawierające stalową wkładkę chroniącą przed 
przepiłowaniem

• szczelna skrzynka zamka – ciała obce nie naruszają obsługi

• optymalna ochrona antykorozyjna, dzięki zastosowanej 
galwanicznej powłoce ferGU

Posiadają konstrukcję ramowo-płycinową. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest  
z drewna klejonego warstwowo (klejenie „blokowe” lub 4-warstwowe).  
Wypełnienie skrzydła stanowi kaseton tzw. „sandwich”:

• we wzorach z wypełnieniem pełnym jest to kombinacja wodoodpornej sklejki i wkładu 
termoizolacyjnego

• we wzorach z wypełnieniem przeszklonym jest to kombinacja wodoodpornej sklejki  
i pakietu szybowego (P4/16Ar/4 parsol brąz ESG)

Drzwi zewnętrzne produkowane są
na bazie profilu grubości 

88 mm

ponad 20 lat tradycji i doświadczenia zobowiązuje



DZ premium 001 DZ premium 017 DZ premium 315

2 3DrZwi ZewnętrZne premium Z kasetonem płaskim



DZ premium 039 DZ premium 131

4 5DrZwi ZewnętrZne premium Z kasetonem freZowanym



DZ premium 205 DZ premium 207

6 7DrZwi ZewnętrZne premium Z kasetonem prZesZklonym



DZ premium 410DZ premium 406 DZ premium 409DZ premium 301

8 9DrZwi ZewnętrZne premium Z kasetonem prZesZklonym



DZ premium 419 DZ premium 420DZ premium 414

10 11
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GRATIS DZ płytowe 501 DZ płytowe 502

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE 

Standard i wyposażenie:

• pojedynczy zamek

• dwie uszczelki

Drzwi zewnętrzne produkowane są
na bazie profilu grubości 

88 mm

Nowa linia

ościeżnica wykonana z drewna klejonego iglastego 
w kolorach kryjących, merantii (według wzornika 
kolorów) i dębu (według wzornika kolorów)

konstrukcja rdzenia skrzydła wykonane będą z drewna 
klejonego iglastego, warstwę zewnętrzną stanowić 
będzie sklejka wodoodporna i okleina naturalna 
(dostępne kolory – według wzornika kolorów)

cztery zawiasy kołkowe

wzmocnienie profilem stalowym

próg aluminiowy

izolację cieplną stanowi pianka  
z polistyrenu ekstradowanego

felc antywyważeniowy

12 13DrZwi ZewnętrZne płytowe



DZ płytowe 512DZ płytowe 510 DZ płytowe 511DZ płytowe 503

14 15DrZwi ZewnętrZne płytowe



DZ płytowe 520 DZ płytowe 521 DZ płytowe 522DZ płytowe 513

16 17DrZwi ZewnętrZne płytowe



DZ płytowe 525 DZ płytowe 526DZ płytowe 523 DZ płytowe 524

18 19DrZwi ZewnętrZne płytowe



DZ płytowe 530 DZ płytowe 540

20

eko

D9D4 D7D2 D3D1 DB 03 DB 04 DB 06 DB 07

Kolory lakieru

Lakierowane przy użyciu ekologicznych, 
wodorozcieńczalnych lakierów firmy

M14M11 M15 M17 M18 MB14 MB17
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