Drzwi wewnętrzne
drewniane - na każdy wymiar

Katalog ofertowy
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Możliwość przygotowania indywidualnej oferty uwzględniającej każdy szczegół.
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Wykonujemy drzwi nietypowe na każdy wymiar.
www.zbydrew.pl

3

4

W-38

W-39

W-40

W-43 pełne

W-43 szyba

W-37

W-42 pełne

W-42 szyba

W-36

W-41

www.zbydrew.pl

Wykonujemy drzwi dwuskrzydłowe z dostawką boczną ruchomą.
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Oferujemy wyroby w szerokiej palecie kolorów i wzorów, dzięki czemu spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
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Jesteśmy w stanie zmodyfikować każdy model drzwi, idealnie dopasowując je pod Państwa indywidualne gusta.
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Wyręczymy Państwa we wszystkich niezbędnych pracach, począwszy od pomiaru aż do montażu.
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Przykładowe realizacje

Istnieje możliwość modyfikacji szyb i wypełnień.
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Drzwi nietypowe
Rodzaje nietypowych drzwi dostępnych na zamówienie:
Drzwi dwuskrzydłowe
Drzwi dwuskrzydłowe to masywne drzwi wewnętrzne, wyceniane indywidualnie, zbudowane z jednej ościeżnicy
i dwóch skrzydeł drzwiowych, z których jedno jest ciągle aktywne, a drugie otwierane tylko w razie konieczności.
Prowadzą najczęściej do pomieszczeń o szczególnym charakterze: do salonów, jadalni, sal konferencyjnych, auli
itp., dając swoją szerokością wrażenie wielkości przestrzeni, prestiżu i dostojności.
Ich głównym zadaniem jest nie tylko zapewnienie przestronnego wejścia do pomieszczenia i jednoczesnego
przepuszczania większej liczby osób, lecz także umożliwienie łatwego wnoszenia i wynoszenia rzeczy o dużych
gabarytach, jak np. meble.

Drzwi skośne
To idealny i bardzo prosty sposób na zaaranżowanie i zabudowę do niedawna uznawanych za
problematyczne otworów w pomieszczeniach ze skośnym sufitem np. pod schodami czy na poddaszu.
Dzięki ich zastosowaniu nawet pomimo nachylonego sufitu mamy możliwość zagospodarowania każdej
przestrzeni, eksponując tym samym jej walory.
Drzwi skośne wykonujemy na zamówienie w dowolny wymiarze, wybranym wzorze i kolorze.

Drzwi przesuwne
To ciekawy pomysł na urządzenie domu lub mieszkania. Złożone z jednego lub dwóch skrzydeł, zajmują mniej miejsca, niż
te tradycyjne, gdyż ich otwieranie odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła. Ten sposób pozwala na oszczędność cennej
przestrzeni i połączenie pomieszczeń w taki sposób, że wydają się one przestronniejsze i obszerniejsze.
Drzwi przesuwne to także bezpieczeństwo i wygoda użytkowania: nie musimy odsuwać się od nich w celu otwarcia, nie ma
możliwości, aby zatrzasnęły się same, nie powodują hałasów, nie możemy nimi trzasnąć, a tym samym nie narazimy się na
niebezpieczeństwo dla naszych dłoni czy palców.
Komponują się idealnie we wszelakie wnętrza, są nietuzinkowe oraz oryginalne. Każde wnętrze, które zostanie w nie
zaopatrzone będzie wyglądało pięknie i estetycznie, a ich funkcjonalność doceniana jest już od wielu lat i cieszy się
coraz większą popularnością.

Drzwi wahadłowe
Drzwi wahadłowe, nazywane także kowbojskimi lub westernowymi, to specyficzny rodzaj drzwi wewnętrznych,
wycenianych indywidualnie, stosowanych najczęściej w miejscach, gdzie trzeba oddzielić od siebie dwa
pomieszczenia w sposób jak najmniej utrudniający przemieszczanie się pomiędzy nimi.
Ich zasada działania polega na tym, że dzięki specjalnym zawiasom, mogą być otwierane zarówno przez pchnięcie,
jak i pociągnięcie do siebie. Po przejściu osoby nie ma potrzeby każdorazowego ich zamykania, gdyż samoczynnie
wracają do pozycji wyjściowej.

Drzwi łukowe
To nietypowe drzwi, w których zarówno futryna jak i skrzydło ma kształt łuku. Swoim wyjątkowym
kształtem nadają pomieszczeniom unikalny, nietuzinkowy wygląd i charakter, podnosząc standard
domu lub mieszkania.
Wykonywane na wymiar według potrzeb klienta w szerokiej gamie wzorów i kolorów.

Ościeżnica ślepa (tunel)
Sama futryna bez skrzydła drzwiowego pozwalająca na uzyskanie pełnego efektu wykończeniowego.
Wykonana z wysokiej jakości materiałów, oprócz swojej funkcjonalności i stabilności otworu, jest także
idealnym sposobem precyzyjnego i eleganckiego wykończenia, nadającemu wnętrzu niepowtarzalnego
charakteru.

Drzwi szklane z drewnianą futryną
Najnowsze rozwiązanie dające połączenie tradycji z nowoczesnością. Niewątpliwie najefektywniejsze
zastosowanie dla drzwi wewnętrznych. Drewniana ościeżnica zostaje połączona z hartowaną szybą o grubości
8 mm, którą można zamontować jako przeszklenie mleczne lub bezbarwne. Takie rozwiązanie nada każdemu
wnętrzu niepowtarzalny charakter.

Gwarantujemy profesjonalność, niskie ceny oraz wysoką jakość.
www.zbydrew.pl
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Drzwi nietypowe
Drzwi bezprzylgowe
Oprócz tradycyjnych drzwi przylgowych tj. z felcowanym skrzydłem drzwiowym, z widocznymi zawiasami, wykonujemy również drzwi w wersji
bezprzylgowej z widocznymi lub całkowicie ukrytymi zawiasami, o kącie otwarcia 180° oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Drzwi bezprzylgowe z zawiasami chowanymi
Zawias do drzwi bezprzylgowych wpuszczany KUBIKA
To zawias całkowicie chowany z regulacją 3-D, stosowany
do drzwi bezprzylgowych o gr. min. 40 mm, który umożliwia
otwarcie drzwi na ok. 180°.
Cena za komplet 3 zawiasów do 1 sztuki drzwi: 220 zł

Drzwi bezprzylgowe z zawiasami widocznymi
Zawias do drzwi bezprzylgowych
To zawias stosowany do drzwi bezprzylgowych z widoczną jego
częścią, o grubości skrzydła min. 40mm.
Cena za komplet 3 zawiasów do 1 sztuki drzwi: 120 zł

Parametry techniczne
Konstrukcja drzwi
Konstrukcja skrzydła (rama) jest w 100% drewniana: wykonana z warstwowo klejonego drewna
sosnowego, następnie oklejona naturalnym drewnianym obłogiem 2,5 mm. Daje to odpowiednią
wytrzymałość oraz stabilność kształtów i wymiarów.

Możliwość wybarwienia jednym
z kolorów lazurowanych.

Podstawowym celem zabezpieczenia powierzchni drzwi wewnętrznych jest uzyskanie wyraźnej struktury
drewna i oryginalnej konstrukcji oraz dużej odporności na czynniki mechaniczne.

Dowolny kolor kryjący na
podstawie wzornika RAL.

Drzwi są lakierowane na bezbarwno, a na życzenie klienta wybarwiane na dowolny kolor lazurowany
(transparentny) bejcą SOPUR, który nie zakrywa struktury drewna, lub lakierowane kryjącymi kolorami
z palety RAL, które pokrywają powierzchnię w 100%, przez co nie widać charakterystycznych słoi.

44
mm

Standardowa grubość skrzydła
wynosi 44 mm.

Przekrój drzwi:
Ramiak z drewna sosnowego
klejonego warstwowo

Drewniana ościeżnica
z uszczelką

Obłoga sosnowa lub dębowa
o grubości 2,5 mm

3 zawiasy na
skrzydle drzwiowym

Drewniane
listwy wykończeniowe

Wymiary standardowe

Kierunek drzwi

Typ drzwi

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy

70

80 x 207 cm

80

90 x 207 cm

90

100 x 207 cm

Drzwi lewe

Oferujemy darmową wycenę za pośrednictwem e-maila.
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Drzwi prawe

Wyposażenie i dodatki
Wyposażenie standardowe:

Dodatki za dopłatą:

skrzydło drzwiowe o grubości 44 mm przystosowane do skrócenia
o maksymalnie 60 mm
ościeżnica - futryna (o szerokości 10 cm)
3 zawiasy (kolory do wyboru: złoty lub srebrny)
zamek dolny na klucz, łazienkowy (o rozstawie 72 mm)
uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy, która zapewnia szczelność
oraz ciche zamykanie drzwi
w drzwiach przeszklonych: szyba mleczno-matowa (satyna) o gr. 4mm
(inne na zamówienie)
w drzwiach łazienkowych: podcięcie, tuleje lub drewniana kratka
wentylacyjna
Na wszystkie modele drzwi udzielamy
24-miesięcznej gwarancji.

24

m-ce

-

listwy maskujące sosnowe malowane (kpl na 1 stronę) ................ 75 zł
listwy maskujące dębowe malowane (kpl na 1 stronę) ............... 100 zł
ćwierćwałki sosnowe malowane (kpl na 1 stronę) ......................... 40 zł
ćwierćwałki dębowe malowane (kpl na 1 stronę) .......................... 60 zł
próg sosnowy ......................................................................................... 50 zł
próg dębowy .......................................................................................... 70 zł
próg opadający ................................................................................... 100 zł
ościeżnica regulowana na każdą gr. muru ........... wycena indywidualna
zamek magnetyczny ............................................................................. 70 zł
wkładka do zamka bębenkowa .......................................................... 30 zł
nasadki na zawiasy (ozdobne - różne kolory) ..... 8 zł / kpl do 1 szt. drzwi
uchwyt do drzwi przesuwnych .................................... 25 zł na dwie strony
klamka do wyboru ............................................................... od 35 zł do 50 zł
różne rodzaje szkła .................................................... wycena indywidualna
drzwi o podniesionej izolacji cieplnej ................... wycena indywidualna

Wykończenia listew drzwiowych:
Listwy frezowane (ozdobne)

Listwy proste (płaskie)

Najczęściej stosowane, delikatnie zdobione listwy wokół szyb
i kasetonów w skrzydle drzwiowym, wykonane bardzo starannie
z gładkiego i bezsęcznego drewna, zaokrąglonego na górze
i z widocznym frezem pośrodku, który nadaje elegancji.

To drewniane listwy okalające szyby i kasetony w skrzydle
drzwiowym o prostym kancie, wykonane z gładkiego
i bezsęcznego drewna, stosowane najczęściej do nowoczesnych
modeli drzwi, podkreślając ich futurystyczny charakter.

Parapety drewniane
Parapety drewniane
Wykonujemy drewniane parapety na każdy wymiar, w bogatej gamie kolorystycznej. Szeroki wybór kolorów oraz różnorodnych sposobów obróbki
pozwalają na stworzenie parapetów idealnie dopasowanych do wnętrz w Państwa domu.

Budowa parapetów

Wymiary standardowe

Sposób obróbki

Parapety są w 100% drewniane.

Grubość: 3 cm

Obróbka:

Konstrukcja parapetu wykonana jest z warstwowo
klejonego drewna sosnowego, następnie oklejanego
naturalnym drewnianym obłogiem o gr. 2,5 mm,
co zapobiega odkształcaniu podczas zmian temperatury
i wilgotności.

Długość: 1 mb
Szerokość: 20-30 cm
Podklejka:
szerokość

Obłogi do wyboru:
sosnowe
dębowe
jesionowe
bukowe

długość

grubość

Istnieje możliwość zamówienia samych skrzydeł drzwiowych do metalowych lub drewnianych futryn.
www.zbydrew.pl
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Firma ZBYDREW założona w 1984r. to nowoczesny zakład produkcyjny z wieloletnim doświadczeniem w obróbce surowca naturalnego jakim
jest drewno. Specjalizujemy się w wytwarzaniu solidnych i estetycznych drewnianych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, dostępnych w
bogatej gamie wzorów, kolorów, szerokim wyborze dodatków i modyfikacji.
Doświadczenie to oraz nieustanny rozwój i unowocześnianie produkcji, poprzez wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie,
zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych wyrobów.
Ponadto zajmujemy się produkcją i montażem drewnianych schodów i parapetów oraz jesteśmy dystrybutorem okien firmy DRUTEX, dzięki
czemu w naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie niezbędne elementy stolarki okienno-drzwiowej dla swojego domu.
Montaż
Jedną z usług, którą wykonujemy na Państwa życzenie jest demontaż lub montaż naszej stolarki z 8% VAT-em.
Dysponujemy doświadczonymi i w pełni profesjonalnymi grupami montażowymi.
Zapewniamy krótkie terminy realizacji montażu, zostawiamy po sobie porządek i dobre wrażenie.
Transport
Nasza firma zapewnia transport w promieniu 100 kilometrów gratis!
Drzwi wysyłamy również firmą kurierską w każdy rejon Polski. Koszt 80 zł.

Galeria zakładu:

Mapa dojazdu:
Główna siedziba firmy
oraz salon sprzedaży
z ekspozycją drzwi:
Tomice
ul. Podstawie 2
34-100 Wadowice
woj. małopolskie

Zakład produkcyjny nr 2:

os. Komanie 14
34-123 Chocznia k/Wadowic
woj. małopolskie

Obsługa klienta:
tel. (33) 873 04 85
fax. (33) 872 60 68
kom. 504 484 616
kom. 501 687 399
kom. 509 039 828
kom. 609 602 020
kom. 602 229 732
zbydrew@wp.pl
biuro.zbydrew@wp.pl

Szczegółowe informacje oraz pełna oferta dostępne są na naszej stronie: www.zbydrew.pl

