Twoje drzwi,
Twój świat
Poznaj drzwi BUDVAR – trwalsze niż inne, inspirowane
rytmem i charakterem pięknych miast europejskich.
Drzwi wejściowe to wizytówka Twojego domu, dlatego
niezwykle istotne jest zadbanie zarówno o ich wysoką jakość
jak i piękny wygląd. Stanowią pierwszą linię obrony przed
zagrożeniami z zewnątrz – także przed kaprysami pogody
i ulicznym hałasem. Nie sposób zliczyć, ile razy w ciągu
roku je otwieramy i zamykamy. Muszą być solidne, trwałe
i idealnie dopasowane do charakteru budynku, by Twoi
goście przekraczali próg domu z zachwytem.
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Zobacz na co zwrócić uwagę wybierając najlepsze
drzwi do domu
wypełnienie| estetyka
ościeżnica | stabilność
jej budowa decyduje o trwałości
i stabilności drzwi

klamka lub pochwyt | funkcjonalność
od nich zależeć będzie komfort
codziennej obsługi drzwi

punkt centralny drzwi nadający im
odpowiedniego wyglądu - w zależności
od wybranego wariantu, Twoje drzwi
mogą wyglądać inaczej od wewnątrz
i na zewnątrz

skrzydło | sztywność i szczelność
nadaje całej konstrukcji stabilności,
a odpowiednie połączenie z ościeżnicą
zapewnia komfort termiczny i zapobiega
nadmiernej utracie ciepła z domu

zasuwnica | bezpieczeństwo
serce drzwi ukryte wewnątrz skrzydła, które decyduje
o ochronie antywłamaniowej Twojego domu

zawiasy | trwałość
element okucia, dzięki któremu Twoje
drzwi zachowają stabilną formę na lata

próg | komfort użytkowania
odpowiednio dopasowany zapewni Ci swobodne
przechodzenie bez potknięć, a zastosowana
przekładka termiczna ograniczy straty ciepła
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Drzwi - Aluminium czy PVC?
Drzwi aluminiowe
Najtrwalsze drzwi, które zachowają pełnię swoich
właściwości i piękny wygląd przez lata.

Bogata kolorystyka obejmująca pełną paletę RAL i kolory
drewnopodobne pozwoli Ci na dopasowanie designu drzwi
do wyglądu budynku.

Drzwi aluminiowe są odporne na zmienne
warunki atmosferyczne oraz różnicę temperatur.

Wyjątkowa sztywność i lekkość konstrukcji
sprawi, że codzienna obsługa Twoich
drzwi będzie bardzo komfortowa.

Drzwi aluminiowe mogą być wyposażone
w nowoczesne wypełnienia ozdobne w postaci nakładki
jednostronnej, dwustronnej lub panelu wsadowego. Pamiętaj,
że w zależności od wybranego wariantu drzwi mogą wyglądać
inaczej od wewnątrz i na zewnątrz.
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Wyposażenie standardowe drzwi
aluminiowych:
- Automatyczne zamykanie drzwi 3 w 1 - po zatrzaśnięciu, drzwi ryglują
się automatycznie w 2 miejscach na haki i bolce. Przekręcenie klucza
w zamku głównym powoduje zabezpieczenie drzwi w dodatkowym, 3 punkcie.
Dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby montażu dodatkowego zamka
w drzwiach
- Wkładka systemowa klasy C z gałką - 5 kluczy w komplecie
- 3 zawiasy rolkowe, wrębowe z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach.
Konstrukcja zawiasów uniemożliwia niepowołane zdjęcie skrzydła
- Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
- Wypełnienie w postaci nakładki jednostronnej
- Ciepłe ramki międzyszybowe
- Od zewnątrz pochwyt P111 o dł. 800 mm ze stali nierdzewnej, od wewnątrz
klamka na długim szyldzie VENUS ze stali nierdzewnej
- Ciepła ościeżnica aluminiowa
- Technologia o podwyższonej odporności na korozję
- Maksymalny wymiar drzwi: 1100x2200
panel nakładkowy - skrzydło i wypełnienie stanowią jedną płaszczyznę,
bez widocznego podziału

Drzwi PVC
Najcieplejsze drzwi, które zagwarantują Tobie
i Twoim domownikom wysoki komfort termiczny
i akustyczny.

Kolor oraz kształt profilu drzwi PVC możesz
idealnie dopasować do designu okien BUDVAR, aby
zadbać o spójny wygląd elewacji Twojego domu.

Drzwi PVC mogą być wyposażone w nowoczesne
wypełnienia ozdobne w postaci nakładki
jednostronnej lub panelu wsadowego.

Z dbałości o ekologię do produkcji drzwi nie używamy
ołowiu, kadmu i innych związków metali ciężkich,
chroniąc środowisko naturalne.
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Wyposażenie standardowe drzwi PVC:
- Centralne zamykanie drzwi 3 w 1 - po przekręceniu klucza w zamku głównym,
drzwi ryglują się jednocześnie aż w 3 miejscach, dzięki czemu nie ma potrzeby
montażu dodatkowego zamka
- Wkładka systemowa klasy A - 3 klucze w komplecie
- 3 zawiasy nawierzchniowe z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach.
Konstrukcja zawiasów uniemożliwia niepowołane zdjęcie skrzydła
- Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
- Wypełnienie wsadowe
- Ciepłe ramki międzyszybowe*
- Obustronnie klamka VICTORY na długim szyldzie
- Profile Titanium Technology trwalsze niż inne
- Wymiar drzwi: 1100x2200

* nie dotyczy kolekcji Warsaw

panel wsadowy - z widocznym podziałem na skrzydło i wypełnienie
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Twój design, bo każdy lubi coś innego
Jedni kochają wyjątkowy design Mediolanu inni wolą proste i zimne formy Skandynawii – dlatego zabieramy Cię w podróż po Europie
i jej wyjątkowych miastach. Zdecyduj, gdzie czujesz się najlepiej i który design drzwi pasuje do Ciebie i Twojego domu.

Kolekcje drzwi Aluminium

Paris
wsadowe
o

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
v
o

aplikacja inox
tłoczenie

brak
x

od zewnątrz od wewnątrz
v
o
v
o

standard
v

opcja
o

Milan
wsadowe
o

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
v
o

aplikacja inox
tłoczenie
ceramika

od zewnątrz od wewnątrz
x
x
x
x
v
x

Strasbourg
wsadowe
o

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
v
o

aplikacja inox
tłoczenie

od zewnątrz od wewnątrz
x
x
v
v

Oslo
wsadowe
o

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
v
o

obramowanie
szyby
zdobienie
tłoczenie

aplikacja
inox

od zewnątrz od wewnątrz
v

v

v
v

o
o
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Kolekcje drzwi PVC

Strasbourg
wsadowe
v

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
o*
x
od zewnątrz od wewnątrz
x
x
v
x

aplikacja inox
tłoczenie

brak

standard

opcja

x

v

o

Oslo
wsadowe
v

Palermo

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
o*
x

obramowanie
szyby
zdobienie
tłoczenie

aplikacja
inox

opcja dostępna wyłacznie
dla drzwi otwieranych do wewnątrz
o*

wsadowe
v

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
x
x

od zewnątrz od wewnątrz
v

v

v
x

x
x

aplikacja inox
tłoczenie

od zewnątrz od wewnątrz
x
x
v
v

Warsaw
wsadowe
v

Rodzaj wypełnienia
nakładka 1str
nakładka 2str
x
x

aplikacja inox
tłoczenie

od zewnątrz od wewnątrz
x
x
x
x

Znajdź swój kolor
Drzwi Aluminium
GRUPA I

kolory z wykończeniem
matowym

kolory z wykończeniem
matowym

7016

9016

8019

9006

9005

8007

8004

7024

7023

GRUPA II

pozostałe kolory
z wykończeniem matowym

RAL

GRUPA III

LAKIER ODZWIERCIEDLAJĄCY
NATURALNE DREWNO
Aliplast Wood Colour Effect

pozostałe kolory
z wykończeniem strukturalnym

RAL

złoty
dąb

kolory z wykończeniem
strukturalnym

7016

9005

7042

7046

5002

3011

7045

1003

9016

1015

3004

7039

sosna vintage

czekolada

biel kremowa

jasny szary

ciemny zielony

orzech

bazalt
gwieździsty

8011

6005

MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA
KOLORÓW RAL

gładkie matowe

antracyt struktura biała okleina

7047
daglezja

sapeli

9004

7039

dąb norman

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

szary srebrny

*nie dotyczy kolekcji MILAN
7038

WDWN01 Winchester

antracyt gładki

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

strukturalne

6011

dąb brązowy

WDZD01 Złoty Dąb

złoty dąb
8014

winchester

OKLEINA *

czarny gładki
Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

orzech

WDOR01 Orzech

STANDARD

Kolory drewnopodobne
Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Kolory z palety RAL

Aliplast Wood Colour Effect

3

szary srebrny
gładki
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Drzwi PVC
Kolory drewnopodobne
Kolekcje: STRASBOURG PVC, OSLO PVC, WARSAW

Kolekcja PALERMO

OKLEINY
GRUPA II

GRUPA I

polska sosna

orzech

złoty dąb

biała okleina

biały

czarny gładki

antracyt gładki

antracyt struktura

dąb norman

szary srebrny

daglezja

sapeli

czekolada

sosna vintage

*

OKLEINY
GRUPA III

jasny szary

bazalt
gwieździsty

biały

antracyt struktura

złoty dąb

orzech

biel kremowa

dąb brązowy

dąb brązowy

ciemny zielony

biel kremowa
sapeli

czarny dąb

spokój natury
*

szary srebrny
gładki

woodec
dąb toffi

* o dostępność koloru w przypadku kolekcji STRASBOURG PVC i OSLO PVC zapytaj sprzedawcę

4

Jeśli Twoje drzwi są przeszklone dobierz odpowiednią szybę:
Drzwi Aluminium i PVC

niskoemisyjna

5

laminowana/antywłamaniowa

z ornamentem

lustro weneckie

witraż

Klamka czy pochwyt?
Drzwi Aluminium i PVC

klamka/klamka

klamka/pochwyt

Pochwyty:

okrągłe ze stali
nierdzewnej

prostokątne ze stali
nierdzewnej

dekoracyjne

funkcyjne

piaskowana

BUDVAR | 13

6

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i domowników
Chcemy, aby Twój dom był miejscem, w którym Ty i Twoi domownicy czujecie się wyjątkowo bezpiecznie. Dlatego nasze drzwi
wyposażamy w rozwiązania, które będą stać na straży Waszego komfortu i ochronić to,
co ważne. Zdecyduj, który wariant drzwi najlepiej spełni Twoje oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa.

DRZWI ALUMINIUM

3 punktowa ochrona Twojego domu

Drzwi - wyposażone są w automatyczną, 3 punktową
zasuwnicę zapewniającą ochronę anty-włamaniową
na poziomie klasy RC2

Bezpieczeństwo 24 h na dobę

Przy każdorazowym zatrzaśnięciu drzwi, blokują
się one automatycznie w 2 puntach na haki i bolce.
Dzięki temu masz pewność, że drzwi chronią dom
nawet, gdy nie są zamknięte na klucz. Przekręcenie
klucza powoduje zablokowanie drzwi w dodatkowym, 3 punkcie.

Automatyczne zamykanie drzwi 3 w 1

Dzięki automatycznemu blokowaniu, drzwi można
całkowicie zaryglować za pomocą jednego zamka.
Rozwiązanie to niweluje potrzebę montażu dodatkowych zamków.

DRZWI PVC

3 punktowa ochrona Twojego domu

Drzwi - wyposażone są w manualną, 3 punktową
zasuwnicę zapewniającą ochronę anty-włamaniową
na poziomie klasy RC2

Ręczne ryglowanie drzwi

Aby zablokować drzwi konieczne jest przekręcenie
klucza w zamku. Powoduje to zamknięcie drzwi na
haki, bolce oraz rygiel z zamka głównego.

Centralne zamykanie drzwi 3 w 1

Poprzez przekręcenie klucza w jednym zamku drzwi
blokują się jednocześnie w aż 3 miejscach. Dzięki
temu nie ma potrzeby montażu dodatkowych
zamków.

Funkcja dzień / noc

Dla Twojej wygody drzwi wyposażone są w funkcję
dzień/noc, która pozwala na wyłączenie automatycznego ryglowania drzwi przy domykaniu. Dzięki
temu, przebywając w ogrodzie czy na tarasie, nie
musisz pamiętać o noszeniu przy sobie klucza by
dostać się do domu.

Poszukujesz innego zabezpieczenia?
Zapytaj naszego sprzedawcę w salonie o pozostałe rozwiązania.
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SMART HOME
Chcemy, aby Twoje drzwi były nie tylko piękną wizytówką Twojego domu, ale również jego w pełni funkcjonalnym elementem. Wykorzystując sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie sprawić, że drzwi
będą przewidywać Twoje potrzeby o krok przed Tobą. Pozwól sobie ułatwić życie. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.
Rozwiązania inteligentnego domu pozwolą Ci zapomnieć o nerwowym poszukiwaniu kluczy na dnie torby. Zwolnią Cię również z rozmyślań nad tym, czy aby na pewno Twoja pociecha nie zapomniała
o zamknięciu domu, wychodząc do szkoły.

Klawiatura numeryczna

Czytnik linii papilarnych

Sterowanie drzwiami poprzez system
SMART HOME

Dzięki klawiaturze masz możliwość sterowania
swoimi drzwiami za pomocą krótkiego kodu
numerycznego.

Umożliwia otwieranie drzwi na podstawie odcisku
palca, przyłożonego do niewielkiego czytnika
umieszczonego na drzwiach.

•

•

Dzięki integracji z centralnym systemem Smart
Home będziesz mieć możliwość zdalnego
sterowania swoimi drzwiami w dowolnym miejscu
i czasie.

•
•

W każdej chwili możesz zmienić swój kod
dostępu.
Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na
telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie
na odległość 1m poprzez system Bluetooth.
Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home.

•
•
•

W każdej chwili możesz dodać lub usunąć
dostęp kolejnej osobie.
Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na
telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie
na odległość 1m poprzez system Bluetooth.
Z poziomu aplikacji sprawdzisz kto, o której
godzinie otwierał Twoje drzwi.
Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home

•
•

•

Poprzez aplikację otworzysz i zamkniesz drzwi
z dowolnego miejsca na świecie.
System Smart Home umożliwi Ci tworzenie
indywidualnych scenariuszy dopasowanych do
rytmu dnia, aby dbać o bezpieczeństwo Twoje
i Twoich domowników, np. otworzy je i zamknie
o wyznaczonych godzinach oraz poinformuje
Cię, kiedy Twoje drzwi zostaną otwarte
o nietypowej porze.
Rozwiązanie wymaga centrali Smart Home
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Paris 4

kolor: RAL 9005 struktura
pochwyt: P114, czarny, 1200 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris

Paryski szyk z nutą artyzmu.
Drzwi tłoczone w graficzne wzory, które staną
się designerskim wyróżnikiem całego budynku.

Paris 5

kolor: RAL 9016 mat
pochwyt: P117, INOX, 1000 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 6

kolor: RAL 7003 mat
pochwyt: P112, INOX, 1000 mm
Ud od 0,8 W/m2K
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Paris 6

kolor: RAL 5008 mat
pochwyt: P112, INOX, 1600 mm
szyba w doświetlu: lustro weneckie
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 9

kolor: RAL 7039 struktura
pochwyt: P117, INOX, 1400 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 8

kolor: decor winchester
pochwyt: P111, INOX, 1000 mm
Ud od 0,8 W/m2K
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Paris 10

kolor: RAL 7024 mat
pochwyt: P119, INOX ze szkłem
LACOBEL CZARNY, 1400 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 10

kolor: sosna vintage okleina
pochwyt: P113, czarny, 1800 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 3

kolor: decor orzech
aplikacje INOX
pochwyt: P111, INOX, 1600 mm
szyba w doświetlu:
matowa, wzór NP3
Ud od 0,8 W/m2K

BUDVAR | 25

Paris 7

kolor: RAL 6005 mat
pochwyt: P115, INOX, 800 mm
odkopnik: INOX
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 3

kolor: RAL 8011 struktura
aplikacje INOX
pochwyt: P124, INOX, 1500 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 1

kolor: decor złoty dąb
aplikacje INOX
pochwyt: P112, INOX, 1600 mm
szyba w doświetlu:
matowa wzór NP1
Ud od 0,8 W/m2K
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Paris 2

kolor: RAL 7047 struktura
aplikacje INOX
klamka: Venus, INOX
Ud od 0,8 W/m2K

Paris 2

kolor: RAL 7016 mat
aplikacje INOX
pochwyt: P114, INOX, 600 mm
szyba w doświetlu:
matowa wzór NP2
Ud od 0,8 W/m2K

Paris
POCHWYTY

P111
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P112
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P113
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P115 prostokątny
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P113 *
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P114
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P115 okrągły
średnica: Ø 34 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P114 *
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P117
przekrój: 100x20 mm
długość: 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm
kolor: INOX

P122 poziomy
szerokość: 120 mm
długość: 200, 400 mm
kolor: INOX

KLAMKI
Venus
kolor: INOX

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU
skośny

prosty - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

odgięty

* model dostępny jest również w opcji z przyciskiem ukrytym (wyłacznie długość 1200 mm, kolor INOX)
** dostępne wzory ceramiki: rdza, piasek, beton, tłoczona czerń, szary kamien, brązowy kamień, ciemny kamień

wpuszczony - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

poziomy - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

P119
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm
kolor: INOX z ceramiką **
lub INOX z szkłem Lacobel
czarny

P122 pionowy
szerokość: 126 mm
długość: 450, 1000,
1600 mm
kolor: INOX, czarny

P124
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1500 mm
kolor: INOX

P125
przekrój: 40x20 mm
długość:1200, 1500 mm
kolor: INOX
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ZAWIASY
Zawias rolkowy
kolor: zawias w kolorze
dopasowanym do koloru
konstrukcji

NAŚWIETLA BOCZNE

przezierna

matowa

master carre

master line

matowa, wzór NP1
dedykowany dla modelu
PARIS 1

matowa, wzór NP2
dedykowany dla modelu
PARIS 2

matowa, wzór NP3
dedykowany dla modelu
PARIS 3

matowa, wzór NP7
dedykowany dla modelu
PARIS 7

chinchila

delta

lustro weneckie
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Milan 2

wypełnienie: ceramika SZARY KAMIEŃ
kolor ościeżnicy: RAL 9005 mat
pochwyt: P122, czarny, 1600 mm
Ud od 0,8 W/m2K

Milan
Inspirowane rzemiosłem najwybitniejszych
mediolańskich artystów.
Drzwi z elementami ceramiki nadadzą
bryle budynku niebanalnego, unikatowego
charakteru.

Milan 1

wypełnienie: kolor RAL 9016 mat;
ceramika BRĄZOWY KAMIEŃ
kolor ościeżnicy: RAL 9016 mat
pochwyt: P117, INOX, 1200 mm
szyba w doswietlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K
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Milan 3

wypełnienie: kolor RAL 7039 struktura;
ceramika CIEMNY KAMIEŃ;
szyba matowa wzór DM3
kolor ościeżnicy: RAL 7039 struktura
pochwyt: P119, INOX z ceramiką
CIEMNY KAMIEŃ, 1600 mm
Ud od 0,9 W/m2K

Milan 3

wypełnienie: kolor RAL 9010 struktura;
ceramika RDZA; szyba matowa wzór DM3
kolor ościeżnicy: RAL 9010 struktura
pochwyt: P119, INOX
z ceramiką RDZA, 800 mm
szyba w doswietlu: lustro weneckie
Ud od 0,9 W/m2K

Milan 4

wypełnienie: kolor RAL 9003 mat;
ceramika PIASEK: szyba lustro weneckie
kolor ościeżnicy: RAL 9003 mat
pochwyt: P119, INOX
z ceramiką PIASEK, 1400 mm
szyba w doświetlu: lustro weneckie
Ud od 0,9 W/m2K
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Milan 6

wypełnienie: ceramika BETON;
szyba matowa
kolor ościeżnicy: RAL 7042 mat
pochwyt: P113, czarny, 1600 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Milan 4

wypełnienie: kolor RAL 7016 struktura;
ceramika TŁOCZONA CZERŃ; szyba matowa
kolor ościeżnicy: RAL 7016 struktura
pochwyt: P119, INOX
ze szkłem LACOBEL CZARNY, 1000 mm
szyba w doświetlu: matowa, wzór NM4
Ud od 0,9 W/m2K

Milan 5

wypełnienie: kolor RAL 9005 struktura;
ceramika RDZA
kolor ościeżnicy: RAL 9005 struktura
pochwyt: P114, INOX, 800 mm
szyba w doświetlu: lustro weneckie
Ud od 0,9 W/m2K
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Milan 7

wypełnienie: ceramika CIEMNY KAMIEŃ;
szyba matowa
kolor ościeżnicy: RAL 9005 mat
pochwyt: P119, INOX z ceramiką
CIEMNY KAMIEŃ, 1400 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Milan 7

wypełnienie: ceramika PIASEK;
szyba matowa
kolor ościeżnicy: RAL 8000 struktura
pochwyt: P114, czarny, 1200 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Milan
POCHWYTY

P111
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P112
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P113
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P115 prostokątny
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P113 *
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P114
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P115 okrągły
średnica: Ø 34 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P114 *
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P117
przekrój: 100x20 mm
długość: 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm
kolor: INOX

P122 poziomy
szerokość: 120 mm
długość: 200, 400 mm
kolor: INOX

KLAMKI
Venus
kolor: INOX

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU
skośny

prosty - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

odgięty

* model dostępny jest również w opcji z przyciskiem ukrytym (wyłacznie długość 1200 mm, kolor INOX)
** dostępne wzory ceramiki: rdza, piasek, beton, tłoczona czerń, szary kamien, brązowy kamień, ciemny kamień

wpuszczony - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

poziomy - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

P119
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm
kolor: INOX z ceramiką **
lub INOX z szkłem Lacobel
czarny

P122 pionowy
szerokość: 126 mm
długość: 450, 1000,
1600 mm
kolor: INOX, czarny

P124
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1500 mm
kolor: INOX

P125
przekrój: 40x20 mm
długość:1200, 1500 mm
kolor: INOX
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ZAWIASY
Zawias rolkowy
kolor: zawias w kolorze
dopasowanym do koloru
konstrukcji

SZYBY I NAŚWIETLA BOCZNE

przezierna

matowa

master carre

master line

lustro weneckie

matowa, wzór NM4
dedykowany wyłącznie dla
naświetla w modelu MILAN 4

CERAMIKA

szary kamień

beton

piasek

rdza

brązowy kamień

ciemny kamień

tłoczona czerń

lacobel czarny

matowa, wzór DM3
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
MILAN 3
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Strasbourg 1
kolor: RAL 6005 struktura;
szyba matowa, wzór DNS
pochwyt: RETRO 1, mosiądz
patynowany - stare złoto, 600 mm
rozetka na wkładkę: model RETRO
Ud od 0,9 W/m2K

Strasbourg
Styl retro i klasyczne piękno wprost
z malowniczych uliczek Strasbourga.
Stanowią idealne dopełnienie zabytkowych
budynków i domów utrzymanych
w stylu klasycznym.

Strasbourg 3
kolor: RAL 3007 mat; szyba matowa
ze szprosem międzyszybowym 18 mm
klamka: RETRO 1, mosiądz
patynowany - stare złoto
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Strasbourg 2
kolor: RAL 3003 mat;
szyba witraż WS2
pochwyt: P112, INOX, 1200 mm
Ud od 0,9 W/m2K
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Strasbourg 2
kolor: RAL 9005 mat;
szyba matowa, wzór DNS
pochwyt: P112, INOX, 580 mm
szyba w doświetlu: matowa, wzór DNS
Ud od 0,9 W/m2K

Strasbourg 4
kolor: RAL 5010 mat
pochwyt: P115 okrągły, INOX, 800mm
Ud od 0,8 W/m2K

Strasbourg 5
kolor: RAL 5020 mat;
szyba witraż WS5
pochwyt: P113, czarny, 600 mm
Ud od 0,9 W/m2K
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Strasbourg 5
kolor: RAL 9003 mat;
szyba witraż WS5
pochwyt: P112, INOX, 580 mm
odkopnik: INOX
Ud od 0,9 W/m2K

STRASBOURG
POCHWYTY

P111
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P112
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P113
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P113 *
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P114
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P114 *
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P117
przekrój: 100x20 mm
długość: 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm
kolor: INOX

P119
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm
kolor: INOX z ceramiką **
lub INOX z szkłem Lacobel
czarny

P122 pionowy
szerokość: 126 mm
długość: 450, 1000,
1600 mm
kolor: INOX, czarny

P124
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1500 mm
kolor: INOX

P125
przekrój: 40x20 mm
długość:1200, 1500 mm
kolor: INOX

P115 prostokątny
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

RETRO 1
średnica: Ø 38 mm
długość: 600 mm
kolor: mosiądz
patynowany - stare złoto

P101
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P102
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P104
przekrój: 40x20 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P105
średnica: Ø 30 mm
długość: 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 mm
kolor: INOX

pochwyt na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

gałka na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003,
gold, silver, RAL 7016

P115 okrągły
średnica: Ø 34 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P122 poziomy
szerokość: 120 mm
długość: 200, 400 mm
kolor: INOX

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU
skośny

prosty - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

odgięty

* model dostępny jest również w opcji z przyciskiem ukrytym (wyłacznie długość 1200 mm, kolor INOX)
** dostępne wzory ceramiki: rdza, piasek, beton, tłoczona czerń, szary kamien, brązowy kamień, ciemny kamień

wpuszczony - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

poziomy - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

tylko dla aluminium

tylko dla PVC

dostępny również dla PVC wyłącznie w opcji
z przyciskiem, długość 1200 mm, INOX
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KLAMKI
Venus
kolor: INOX

Victory *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

Saturn *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

HOPPE
Liverpool
kolor: biały,
tytanowy,
ciemny brąz

Retro 1
kolor: mosiądz patynowany
- stare złoto

AKCESORIA DODATKOWE
Rozetka Retro 1
kolor: mosiądz
patynowany - stare złoto

Kołatka Retro 1
kolor: mosiądz
patynowany - stare złoto

ZAWIASY
Standard 120
zawias nawierzchniowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8019, RAL 8017,
RAL 8077, RAL 9005,
RAL 8003, RAL 7016,
RAL 9001, gold, silver,
titan, satin

Premium Round 160
zawias rolkowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8077, stal
szlachetna szczotkowana

Zawias rolkowy
kolor: zawias w kolorze
dopasowanym do koloru
konstrukcji

SZYBY I NAŚWIETLA BOCZNE

przezierna

matowa

* występuje również w opcji klamki pod roletę

master carre

master line

lustro weneckie

matowa, wzór DNS

witraż, wzór WS5
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
STRASBOURG 5

witraż, wzór WS2
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
STRASBOURG 2

witraż, wzór WS1
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
STRASBOURG 1

wzór ze szprosem międzyszybowym
18mm dedykowany wyłącznie do
modelu STRASBOURG 3
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Oslo 2

kolor: RAL 7039 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P117, INOX, 1000 mm
szyba w doświetlu: matowa, wzór NO2
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo

Minimalistyczne drzwi zdobione
geometrycznymi przeszkleniami
i elementami ze stali nierdzewnej,
nawiązujące designem do nowoczesnej
panoramy Oslo.

Oslo 4

kolor: RAL 8028
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P114, INOX, 1200 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K
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Oslo 7

kolor: sosna vintage okleina,
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 1200 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 4

kolor: bazalt gwieździsty okleina
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 800 mm
szyba w doświetlu: matowa,
wzór NO4
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 9

kolor: RAL 9003 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P114, INOX, 1800 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 9

kolor: RAL 9005 struktura;
aplikacje INOX
ornament Chinchilla
pochwyt: P111, INOX, 580 mm
szyba w doświetlu: ornament Chinchilla
Ud od 0,9 W/m2K
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Oslo 10

kolor: RAL 3003 struktura;
szyba lustro weneckie
pochwyt: P112, INOX, 580 mm
odkopnik: INOX
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 6

kolor: RAL 7036 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P114, INOX, 1800 mm
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 1

kolor: decor złoty dąb;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P114, INOX, 1000 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K
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Oslo 6

kolor: RAL 7024 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 1600 mm
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 8

kolor: RAL 7016 struktura;
szyba matowa
pochwyt: P119, INOX ze szkłem
LACOBEL CZARNY, 1600 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K
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Oslo 8

kolor: decor orzech;
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 1200 mm
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 3

kolor: RAL 9016 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa wzór DO3
pochwyt: P122 poziomy, INOX, 200 mm
szyba w doświetlu: matowa, wzór NO3
Ud od 0,9 W/m2K

Oslo 5

kolor: RAL 5008 struktura
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 1600 mm
szyba w doświetlu: matowa, wzór NO5
Ud od 0,9 W/m2K
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Oslo 5

kolor: RAL 8019 mat;
aplikacje INOX
szyba matowa
pochwyt: P112, INOX, 1200 mm
szyba w doświetlu: matowa
Ud od 0,9 W/m2K

OSLO
POCHWYTY

P111
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P112
średnica: Ø 30 mm
długość: 580, 800,
1000, 1200, 1600 mm
kolor: INOX

P113
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P113 *
średnica: Ø 34 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny

P114
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P114 *
przekrój: 40x20 mm
długość: 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm
kolor: czarny, INOX

P117
przekrój: 100x20 mm
długość: 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm
kolor: INOX

P119
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm
kolor: INOX z ceramiką **
lub INOX z szkłem Lacobel
czarny

P122 pionowy
szerokość: 126 mm
długość: 450, 1000,
1600 mm
kolor: INOX, czarny

P124
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000,
1200, 1500 mm
kolor: INOX

P125
przekrój: 40x20 mm
długość:1200, 1500 mm
kolor: INOX

P115 prostokątny
przekrój: 40x20 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P101
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P102
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P104
przekrój: 40x20 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P105
średnica: Ø 30 mm
długość: 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 mm
kolor: INOX

pochwyt na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

gałka na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003,
gold, silver, RAL 7016

P115 okrągły
średnica: Ø 34 mm
długość: 800, 1000 mm
kolor: INOX

P122 poziomy
szerokość: 120 mm
długość: 200, 400 mm
kolor: INOX

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU
skośny

prosty - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

odgięty

* model dostępny jest również w opcji z przyciskiem ukrytym (wyłacznie długość 1200 mm, kolor INOX)
** dostępne wzory ceramiki: rdza, piasek, beton, tłoczona czerń, szary kamien, brązowy kamień, ciemny kamień

wpuszczony - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

poziomy - dostępny tylko
dla paneli nakładkowych

tylko dla aluminium

tylko dla PVC

dostępny również dla PVC wyłącznie w opcji
z przyciskiem, długość 1200 mm, INOX
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KLAMKI
Venus
kolor: INOX

Victory *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

Saturn *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

HOPPE
Liverpool
kolor: biały,
tytanowy,
ciemny brąz

ZAWIASY
Standard 120
zawias nawierzchniowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8019, RAL 8017,
RAL 8077, RAL 9005,
RAL 8003, RAL 7016,
RAL 9001, gold, silver,
titan, satin

Premium Round 160
zawias rolkowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8077, stal
szlachetna szczotkowana

Zawias rolkowy
kolor: zawias w kolorze
dopasowanym do koloru
konstrukcji

SZYBY I NAŚWIETLA BOCZNE

przezierna

matowa

master carre

master line

reflex grafit

silvit

niagara

matowa, wzór NO2
dedykowany wyłącznie dla
naświetla w modelu OSLO 2

* występuje również w opcji klamki pod roletę

chinchila

matowa, wzór NO3
dedykowany wyłącznie dla
naświetla w modelu OSLO 3

delta

matowa, wzór NO4
dedykowany wyłącznie dla
naświetla w modelu OSLO 4

lustro weneckie

matowa, wzór NO5
dedykowany wyłącznie dla
naświetla w modelu OSLO 5

master point

matowa, wzór DO3
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
OSLO 3

crepi

reflex brąz

matowa, wzór DO5
dedykowany wyłącznie
dla wypełnienia w modelu
OSLO 5
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Palermo 3
kolor: antracyt struktura;
szyba matowa
pochwyt: P101, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo
Drzwi inspirowane eklektycznymi
krajobrazami malowniczego Palermo,
pasujące zarówno do nowoczesnego,
jak i klasycznego stylu budynku.

Palermo 1
kolor: złoty dąb
szyba matowa
pochwyt: P102, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 5
kolor: biel kremowa
szyba matowa
pochwyt: P105, INOX, 400 mm
Ud 1,2 W/m2K
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Palermo 7
kolor: orzech
szyba matowa
pochwyt: P105, INOX, 600 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 2
kolor: biały
szyba matowa
klamka: Venus, INOX
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 4
kolor: biały
szyba matowa
pochwyt: P104, INOX, 500 mm
Ud 1,2 W/m2K

Palermo 6
kolor: antracyt struktura
szyba matowa
klamka: Victory, RAL 7016
Ud 1,2 W/m2K
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Palermo 4
kolor: dąb brązowy
szyba matowa
pochwyt: P104, INOX, 650 mm
Ud 1,2 W/m2K

PALERMO
POCHWYTY

P101
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P102
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P104
przekrój: 40x20 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P105
średnica: Ø 30 mm
długość: 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 mm
kolor: INOX

pochwyt na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

gałka na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003,
gold, silver, RAL 7016

KLAMKI
Venus
kolor: INOX

Victory *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

ZAWIASY
Standard 120
zawias nawierzchniowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8019, RAL 8017,
RAL 8077, RAL 9005,
RAL 8003, RAL 7016,
RAL 9001, gold, silver,
titan, satin

* występuje również w opcji klamki pod roletę

Premium Round 160
zawias rolkowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8077, stal
szlachetna szczotkowana

Saturn *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

HOPPE
Liverpool
kolor: biały,
tytanowy,
ciemny brąz
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SZYBY

przezierna

matowa

master carre

master line

chinchila

delta

master point

crepi

reflex brąz

reflex grafit

silvit

niagara

lustro weneckie
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Warsaw 3

Warsaw

Warszawa i jej różnorodny charakter, wielkomiejski,
luźny styl życia były inspiracją dla kolekcji drzwi
Warsaw. Ta kolekcja drzwi PVC wykonana jest
w całości ze szkła, na którym futurystyczne wzory
przeplatają się z modernizmem i art deco.

Warsaw 2

Warsaw 1
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Warsaw 5
Warsaw 4
Warsaw 6

WARSAW
POCHWYTY

P101
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P102
średnica: Ø 32 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P104
przekrój: 40x20 mm
długość: 500, 650,
800, 1400, 1800 mm
kolor: INOX

P105
średnica: Ø 30 mm
długość: 400, 600, 800,
1000, 1200, 1400 mm
kolor: INOX

pochwyt na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

gałka na długim szyldzie
kolor: biały, RAL 8003,
gold, silver, RAL 7016

KLAMKI
Venus
kolor: INOX

Victory *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

ZAWIASY
Standard 120
zawias nawierzchniowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8019, RAL 8017,
RAL 8077, RAL 9005,
RAL 8003, RAL 7016,
RAL 9001, gold, silver,
titan, satin

* występuje również w opcji klamki pod roletę

Premium Round 160
zawias rolkowy
kolor: biały RAL 9016,
RAL 8077, stal
szlachetna szczotkowana

Saturn *
kolor: biały,
RAL 8003, gold,
silver, RAL 7016

HOPPE
Liverpool
kolor: biały,
tytanowy,
ciemny brąz
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Drzwi gospodarcze
Drzwi wykonane z wysokiej jakości PVC, które świetnie sprawdzą się jako wejście do garażu, piwnicy, czy pomieszczenia
gospodarczego. Dzięki spójnej kolorystyce z pozostałymi produktami BUDVAR ich wygląd pozostanie w harmonii z całym
budynkiem.

- Produkowane w technologii Titatnium Technology, gwarantującej trwałość i sztywność produktu.
- Posiadają dwie uszczelki w standardzie, dzięki czemu chronią pomieszczenia przed utratą ciepła.
- Drzwi z panelem wsadowym, dostępne w opcji z wypełnieniem szklanym lub pełnym panelem gładkim.
- Wyposażone w klamkę oraz zamek na klucz.
- Sterowane za pomocą klamki. Szczelne domknięcie drzwi możliwe jest poprzez pociągnięcie klamki drzwiowej
ku górze. Aby całkowicie uniemożliwić otwarcie drzwi konieczne jest przekręcenie klucza w zamku.

KOLORYSTYKA

polska sosna

czarny gładki

szary srebrny

sosna vintage

spokój natury

orzech

antracyt gładki

sapeli

daglezja

szary srebrny
gładki

złoty dąb

biała okleina

antracyt struktura czekolada

dąb norman

biel kremowa

biały

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość
wprowadzania zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału
zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części jest zabronione bez pisemnej zgody.

Zajrzyj do naszego okiennego poradnika na

www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl
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