Drzwi wewnętrzne
wejściowe do mieszkań
Bastion
4

Drzwi śródlokalowe Bastion to efekt wielu lat pracy zespołu
inżynierów KR CENTER. Postawiliśmy sobie za cel stworzyć
drzwi, które sami bez wahania zamontowalibyśmy w naszych
mieszkaniach. Bezpieczne, ładne i zapewniające komfort.

Przemyślana
konstrukcja

Dobrane
wyposażenie

Swoboda
kreacji

W konstrukcji drzwi Bastion nie ma

Wyposażenie drzwi Bastion dobraliśmy

Oferta drzwi Bastion to mnogość

elementu przypadkowego. Aluminiowy

z uwzględnieniem ich specyfiki. W jego

tłoczeń, kolorów i ozdób. Znajdą w niej

profil wzmacnia ramę, co przekłada się

skład wchodzą zawiasy umożliwiające re-

Państwo zarówno modele tradycyjne,

na długie lata pracy. Dźwiękochłonna

gulację w trzech płaszczyznach oraz bol-

jak i nowoczesne. Zachęcamy do zaba-

płyta oraz odpowiednio rozmieszczone

ce antywyważeniowe. Dołączamy także

wy możliwościami: kontrastowego ze-

uszczelki zapewniają izolację aku-

komplet uszczelek, szerokokątny wizjer

stawiania oklein z aluminiowymi ozdo-

styczną wynoszącą 32 dB. Gruba folia

oraz aluminiowy próg z wkładką drew-

bami, dopasowywania koloru drzwi do

dekoracyjna nakładana jest tak, aby

nianą. Na szczególną uwagę zasługują

wnętrza oraz zakupu ponadczasowych

łączenia nie występowały na krawę-

komplety okuć dostępne za dopłatą.

okuć KR CENTER, które w komplecie

dziach. Skrzydło może zostać osadzone

Zawierają klamkę, rozetę oraz komplet

wraz z wkładkami dostępne są taniej

na jednej z nawet sześciu ościeżnic.

wkładek w sys. jednego klucza.

niż kupowane osobno.

Dostępne okleiny
heban

cedr

dąb złoty

olcha

dąb

olcha sonoma

orzech

kasztan

dąb rustico

dąb bielony

dąb szary

brzoza

trak

wenge deska

mokka

akacja

biały

Usługi za dopłatą
Usługa dodatkowa
Wykonanie skrzydła na wymiar (krótszego o maks. 8 cm)
Skrócenie ościeżnicy drewnianej

Cena netto
50,00 zł

Cena brutto
61,50 zł

50,00 zł

61,50 zł

Inny kolor okleiny od strony mieszkania

100,00 zł

123,00 zł

Komplet okuć: klamka, rozeta, wkładki w sys. jedn. klucza*

140,00 zł

172,20 zł

30,00 zł

36,90 zł

Wkładka WILKA w sys. jednego klucza – rozm. 30/45 / kolor: nikiel

150,00 zł

184,50 zł

Wkładka w sys. jednego klucza – rozm. 30/45 / kolory: nikiel, mosiądz

100,00 zł

123,00 zł

Instalacja zamka listwowego z zam. dod. zamiast tradycyjnego**

300,00 zł

369,00 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego

200,00 zł

246,00 zł

Zasilacz 12 V do zamka listwowego

90,00 zł

110,70 zł

Opaski wykańczające (6x12 mm)

50,00 zł

61,50 zł

Komplet osłonek na zawiasy

nowość
Polecamy zakup zestawu okuć
– wraz z drzwiami Bastion taniej!
Zawiera klamkę i rozetę KR CENTER
oraz wkładki w sys. jednego klucza.

* Szczegółowe informacje: strona 8.
** Instalacja zamka listwowego z zamkiem dodatkowym możliwa jest tylko w drzwiach Bastion z ościeżnicą drewnianą.

Przekrój drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion

z ościeżnicami na bazie drewna
Ościeżnica drewniana, opaskowa
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Państwa uwadze polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana
jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest ona wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co

F

B

drzwi. Ościeżnica wyróżnia się nietypowymi wymiarami
– przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.
Szerokość drzwi

„80”

Wymiar zewnętrzny
Światło przejścia

9

„90”

84x203 cm

94x203 cm

77,5x197 cm

87,5x197 cm

E

C

32

110

D
panel:
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokrycie z folii PVC
opaska stała
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokryta folią PVC

A

26

uszczelka

7

70

Ościeżnica drewniana, regulowana

26

70

drewnianej, regulowa-

5

nej drzwi śródlokalowe

zakres regulacji co 10 mm

Dzięki ościeżnicy
5

Bastion mogą zostać
zainstalowane w ścia-

F

nach o grubości od 10
do 30 cm (regulacja

B
9

panelu ościeżnicy

C

opaska regulowana:
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokryta folią PVC

32

panel:
› rdzeń drewniany
› okładzina z płyty MDF
› pokrycie z folii PVC

opaska stała*
uszczelka

możliwa jest co 1 cm).

E

7

D

* opaska stała składa się z takich samych elementów,
co opaska regulowana

A

Ościeżnica drewniana (pełna) ↓
5

5

F

W drzwiach
1
z grupy Bastion
oba zamki są
trójbolcowe. Za
dopłatą mogą być
zastąpione zamkiem
listwowym.

B
C
9
E

5
Bez względu na wybraną ościeżnicę,
zarówno w niej, jak i w skrzydle instalowana jest uszczelka, która skutecznie chroni przed kurzem i wilgocią.

D

20
28

A

90

50

7

100

Ss 844 („80”) lub 944 („90”)
612 („80”) lub 712 („90”)

108

30

120
100

46

108

proﬁl wzmacniający aluminiowy
płyta dźwiękochłonna

50

800 („80”) lub 900 („90”)
900 („80”) lub 1000 („90”)

folia PCV (0,35 mm)
płyta MDF (6 mm)
zawias drzwiowy ﬁ 16
uszczelka w skrzydle
konstrukcja z drewna klejonego
uszczelka w ościeżnicy

2032
2000

28

46

2039
2082

74

ościeżnica drewniana

uszczelka progowa

90

próg aluminiowy
z wkładką drewnianą

15

A rama z drewna klejonego
32

B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna

15

74
100

26

20
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D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV
F ościeżnica
1 zamek górny (trójbolcowy)
5 uszczelka
7 próg aluminiowy z wkładką drewnianą
8 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi
9 otwór na bolec antywyważeniowy
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Za wysoki poziom bezpieczeństwa
w drzwiach z grupy Bastion odpowiadają m.in. solidne bolce antywyważeniowe.

Przekrój drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion

z ościeżnicami stalowymi
Ościeżnica stalowa, pełna

Stalowa, kątowa
kotwa

wypełnienie

tynk

ościeżnica
pełna
uszczelka

wypełnienie

100

95

tynk

E

Drzwi są wyposażone w aluminiowy
próg z wkładką drewnianą. Dzięki
anodowanej powierzchni jest odporny
na zużycie.

D

7
A

Ościeżnice stalowe pokryte są farbą
kryjącą, proszkową w kolorze RAL 8017.

Elementy konstrukcji
8
C
3

6

1

B
A

D

15
50

Stalowa, połówkowa
kotwa
tynk
wypełnienie
ościeżnica
połówkowa
uszczelka

kołek
mur
rozporowy

15
50

Wyposażenie

A rama z drewna klejonego

1 zamek górny (trójbolcowy)

B aluminiowy profil wzmacniający

2 zamek dolny (trójbolcowy)

C płyta dźwiękochłonna

3 rozeta KR CENTER*

D płyta MDF o grubości 6 mm

4 klamka KR CENTER*

E okleina PCV

5 uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)

F wybrana ościeżnica

6 wizjer szerokokątny

* Klamka i rozeta dostępne są w cenie
promocyjnej za dopłatą. Zawiera on także
komplet wkładek w systemie jednego klucza.
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kołek
mur
rozporowy

58

C

uszczelka

30

50

53

15

mur

5

B

5

8

F

ościeżnica
pełna, kątowa

30

30

84

5

100

8

5

7 próg aluminiowy z wkładką drewnianą
8 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi

4
2
5

E

F

Zawartość zestawu

Komplet okuć (ZA DOPŁATĄ)

skrzydło

klamka KR CENTER

wybrana ościeżnica

rozeta KR CENTER

próg

komplet wkładek w sys. jedn. klucza

wizjer szerokokątny
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Przy zakupie wraz z drzwiami Bastion:
netto: 140,- zł / brutto: 172,20 zł

7

zaoszczędzisz 60 zł netto

Parametry techniczne
Wymiary otworów montażowych
Ościeżnica stalowa połówkowa
Szer.

Ościeżnica drew-

drzwi niana pełna

Ościeżnica drew-

Ościeżnica drew-

niana regulowana niana opaskowa

Ościeżnica

oraz stalowa pełna, kątowa*:

stalowa pełna

osadzona wewn.

osadzona jako

muru

narożna

„80”

915x2090 mm

880x2070 mm

860x2050 mm

901x2095 mm

900x2095 mm

845x2026 mm

„90”

1015x2090 mm

980x2070 mm

960x2050 mm

1000x2095 mm

1000x2095 mm

945x2026 mm

* Ościeżnica stalowa, pełna, kątowa jest dostępna wyłącznie w rozmiarze „80”.

Sześć ościeżnic do wyboru
Dla drzwi Bastion można wybrać jedną z aż sześciu ościeżnic wykonanych z drewna lub stali. Przy wyborze prosimy kierować
się m.in. wielkością wymaganych otworów montażowych. Każda sytuacja jest nieco inna, lecz dzięki bogatej ofercie

Dlaczego warto
kupić drzwi Bastion?
zmontowany zestaw składający się z ościeżnicy

Drzwi Bastion teraz
z zamkiem listwowym
z dodatkowym zamkiem górnym

oraz skrzydła. Jakie są zalety takiego rozwiąza-

Jeśli wybiorą Państwo ościeżnicę

nia? Tylko tak przygotowany zestaw gwaran-

drewnianą (pełną, opaskową lub

tuje bezpieczeństwo, szybki i bezstresowy

regulowaną), będą mogli Państwo

montaż oraz prawidłowe funkcjonowanie

wybrać także zamek listwowy

drzwi przez lata. Wszystkie elementy będą

z zamkiem dodatkowym (za do-

pasowały do siebie idealnie!

płatą). To wygodne i bezpieczne

Nasi Klienci sygnalizowali nam, że gdy kupili

rozwiązanie.

drzwi innych producentów, napotkali wie-

Prosimy zwrócić uwagę, że zamek

le problemów. Okazywało się, że zawiasy

listwowy ma rozstaw 92 mm.

w skrzydle i ościeżnicy były osadzone w złych

Polecamy dla niego klamkę oraz

miejscach, kolory były inne niż zamówiono,

klamkę-pochwyt z serii Haga.

Korzystając z naszej oferty otrzymają Państwo

brakowało jakichś drobnych elementów.
Postawcie Państwo na sprawdzone rozwiągwarancją, że montaż przebiegnie szybko

Dopłata
za zamek listwowy

i sprawnie.

Cena netto Cena brutto

zanie! Zmontowany zestaw sam w sobie jest

300,00 zł

369,00 zł

Dopłatę za zamek listwowy należy doliczyć
do ceny zestawu bez okuć.

92 mm

KR CENTER mogą Państwo być pewni, że znajdą najlepsze rozwiązanie.

