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DRZWI LEWE 
Strona matowa / ze wzorem

DRZWI PRAWE
Strona matowa / ze wzorem

PRZYMYKOWE 

Przedstawiamy ofertę standardowych drzwi całoszklanych dedykowanych 
do ościeżnic PORTA, pasujących również do większości dostępnych na 
rynku ościeżnic metalowych i drewnianych. 
W naszej sieci sprzedaży stale rozszerzamy gamę wzorów drzwi całoszkla-
nych, zamków oraz zawiasów do tych drzwi. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą.

PRZYMYKOWE DWUSKRZYDŁOWEPRODUCENT DRZWI CAŁOSZKLANYCH
Gipsy KinGs to największy w Polsce producent standardowych drzwi całoszklanych 
i największy w Polsce przedstawiciel firmy DORMA w zakresie okuć do stolarki cało-
szklanej. Prostota, elegancja i doskonała harmonia z otoczeniem to podstawowe zalety 
aranżacji stworzonych przy użyciu drzwi całoszklanych produkowanych przez Gipsy Kin-
gs. Niekończące się możliwości kreowania przestrzeni za pomocą szkła hartowanego 
możliwe są do uzyskania, przy zastosowaniu produktów z bogatej oferty firmy DORMA. 
Firma nasza posiada szerokie doświadczenia w zakresie stosowania szkła hartowanego 
w budownictwie, oraz jest pełna inspiracji i ambicji w upowszechnianiu tego eleganckiego 
i różnorodnego materiału, jakim jest szkło. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci przedstawicieli  
i montażystów posiadamy możliwość zaprojektowania, realizacji i obsługi  
dowolnego zlecenia, czy inwestycji w prawie każdym zakątku kraju. Wszystkie konstrukcje 
wykonane przez GIPSY KINGS z zastosowaniem komponentów DORMA łączy jedno - wzorcowa 
jakość. Produkty firmy DORMA stosowane przez GIPSY KINGS są przykładem niezawodności 
i długiej żywotności, a jej gwarancją norma DIN EN ISO 9002.
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PojedynczePodwójne

PRZESUWNE
Drzwi przesuwne wykonywane 
są każdorazowo pod konkretne 
zamówienie, dzięki temu możemy 
zapewnić idealne dopasowanie wy-
robu do Państwa potrzeb. Skrzydła 
drzwi przesuwnych, mogą posiadać 
dowolny wzór z niniejszego katalogu. 
• pojedyncze 
• podwójne 
• z bocznymi stałymi naświetlami.

WAHADŁOWE
Dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań 
różnym systemom montażu możliwe jest 
wykonanie prawie wszystkich projektów 
dotyczących zarówno samych drzwi wa-
hadłowych (jedno i dwuskrzydłowych), 
jak również całych przeszkleń z drzwiami 
i wieloma wariantami elementów stałych. 
Dostępne są różne kształty mocowań, 
pozwalające na dopasowanie do innych 
okuć produkowanych przez DORMAKABA. 
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STUDIO RONDO
Zaokrąglone kształty. Główną zaletą jest ich prostota wykonania. Boga-
ta ilość zamków i akcesoriów umożliwia dostosowanie do każdego po-
mieszczenia. System przeznaczony jest dla szkła hartowanego o grubości  
8 i 10 mm. Ciężar skrzydła do 45 kg i 1000 mm szerokości. Może być zastosowany 
do drzwi jedno i dwuskrzydłowych. Dostępne różne wykończenia aluminium oraz 
wszystkie kolory palety RAL.

STUDIO CLASSIC
Legendarne okucie w nowej minimalistycznej formie. Dzięki nowemu  
wzornictwu zamek Classic sprawdzi się w nowoczesnych i modernistycznych 
wnętrzach. Szeroki wybór wersji oraz kolorów wykończenia. 
Dostępne różne wykończenia aluminium oraz wszystkie kolory palety RAL
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1. Bez zamykania, wersja „długa klamka”
2. Bez zamykania, klamka przesunięta,        

wersja „krótka klamka” 
3. Wersja na wkładkę PZ
4. Wersja na klucz BB
5. Wersja z zamknięciem WC
6. Zawias
7. Klamka obustronna
Wersja polecana do linii STUDIO RONDO

1. Bez zamykania, wersja „długa klamka”
2. Bez zamykania, klamka przesunięta,     

wersja „krótka klamka” 
3. Wersja na wkładkę PZ
4. Wersja na klucz BB
5. Wersja z zamknięciem WC
6. Zawias
7. Klamka obustronna
Wersja polecana do linii STUDIO CLASSIC
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1 . Zawias 
2. Wersja na klucz BB
3. Bez zamykania, klamka przesunięta, wersja „krótka klamka” 
4. Wersja z zamknięciem WC
5. Wersja na wkładkę PZ
6. Bez zamykania,  wersja „długa klamka”
7 . Klamka obustronna Wersja polecana do linii STUDIO ACROS

STUDIO ARCOS 
ROZWIĄZANIA ŁUKOWE
Prestiżowa linia okuć do drzwi całoszkla-
nych. Oryginalne wzornictwo całej serii 
ARCOS zostało wyróżnione nagrodą roku 
przez Design Centrum NRW. Zamek ten 
doskonale sprawdza się w nowoczesnym 
jak i tradycyjnym wnętrzu. Niepowtarzalny 
design o najwyższej jakości wykonania, 
co potwierdza norma DIN 18251.

STUDIO GALA 2.0
Wyróżniająca się sfazowaną linią. Niebanalne wzornictwo połączone 
z najwyższa jakością wykonania. Okucie znakomicie komponuje się  
z czystą formą szkła. Zamek ten idealnie łączy niestandardowy design, 
najwyższej klasy mechanizm zamka z atrakcyjną ceną.
Propozycja dla wszystkich chcących połączyć ekonomię zakupu  
z eleganckim zamkiem do drzwi całoszklanych. 
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STUDIO ARCOS - Dostępne są wersje specjalne  
w chromie polerowanym oraz różne wykończenia  
aluminium i wszystkie kolory palety RAL.

1. Bez zamykania,  wersja „długa klamka”
2. Bez zamykania, klamka przesunięta,  

wersja „krótka klamka”
3. Wersja na wkładkę PZ
4. Wersja na klucz BB 
5. Zawias
6. Klamka obustronna
Wersja polecana do linii STUDIO GALA 2.0

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY
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STUDIO MEDIO 
MAŁE WYMIARY, DUŻY EFEKT
Zamek MEDIO ze względu na swój wygląd może być użyty  
ze wszystkimi zawiasami typu Studio oraz Junior.
System MEDIO przeznaczony jest dla szkła hartowanego  
o grubości 8 i 10 mm. Może być zastosowany do drzwi jedno 
i dwuskrzydłowych.

ARCOS OFFICE - SOLIDNA TECHNOLOGIA
System okuć drzwiowych ARCOS Office został zaprojektowany, aby spełniać najwyższe standardy. 
System przeznaczony do budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowej szczególnie o pod-
wyższonej częstotliwości użytkowania.

1. Zawias
2. Klamka obustronna
3. Wersja polecana do linii ARCOS 3. 

Wersja bez klucza, klamka z rozetą
4. Wersja na wkładkę PZ
5. Wersja na klucz BB
6. Wersja na kładkę PZ i kontrkaseta

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY
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JUNIOR OFFICE 
NIEZAWODNY PODCZAS INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

JUNIOR OFFICE CLASSIC 
SOLIDNY I PONADCZASOWY
System Junior Office Classic został wyposażony  
w nowatorskie rozwiązanie użyte w zapadce zamka które 
zmniejsza hałas i ułatwia zamykanie drzwi.

1. Wersja bez klucza
2. Wersja na wkładkę PZ
3. Zawias
4. Wersja specjalna pod klamkę  

z rozetami – Zamek w wersji WC
5. Wersja na klucz BB

1. Wersja bez klucza
2. Wersja na wkładkę PZ
3. Zawias 
4. Wersja na klucz BB
5. Wersja pod klamkę z rozetami  

– zamek w wersji WC
6. Klamka obustronna
Wersja polecana do linii JUNIOR

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA

CZARNY
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SYSTEMY PRZESUWNE

RS 120 - SPRAWDZONY SYSTEM PRZESUWNY
Wózki systemu RS 120 cicho prowadzą panele na lekkich i wytrzymałych 
szynach. Specjalna technologia synchronizacji umożliwia jednoczesne 
otwieranie drzwi dwuskrzydłowych przesuwanych w przeciwnych kierunkach. 
System zapewnia najwyższy możliwy komfort obsługi przy maksymalnych 
szerokościach przejścia, ponieważ wystarczy przesunąć tylko jeden panel 
a drugi otwiera się samoczynnie.
• System o niskim poziomie hałasu
• Odporność na korozję
• Łatwość zablokowania w pozycjach końcowych
• Bezpośrednie mocowanie do sufitu lub ścian la jednego typu szyny
• Możliwość zamontowania niestandardowych długości

MUTO - WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Manualny system drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych i drew-
nianych. Wszystkie istotne funkcje systemu są całkowicie regulowane.  
Dodatkową korzyść stanowią komfortowe opcje, tj. funkcja samo-
czynnego zamknięcia skrzydła oraz zamek elektromechaniczny nie 
wymagający zewnętrznego zasilania.
• Dla rozwiązań szklanych lub drewnianych w zakresie 

od 60 do 150 kg
• Łatwy montaż i regulacja dzięki zdejmowanej czołowej pokrywie
• Indywidualne wzornictwo: biel, aluminium, anoda na stal, kolory   
• specjalne RAL
• Dostępne również jako model synchroniczny bądź teleskopowy
• Dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych
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MANET 
WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEM
Propozycja systemu MANET do drzwi przesuwnych to połą-
czenie nowatorskiego wzornictwa oraz najwyższej jakości.  
Zastosowano w nim stabilną szynę jezdną oraz specjalne łoży-
skowane rolki ze stali nierdzewnej. Okucia MANET umożliwiają 
perfekcyjną i bezszelestną pracę drzwi. Odpowiednio dobrane 
materiały i wyrafinowana technologia podkreślają estetykę drzwi. 
System dla szkła o grubości 10 mm.
• Elastyczny, bezramowy, system rolowy ze stali nierdzewnej
• Dostępna jest wersja jedno i dwuskrzydłowa
• Bez szyny podłogowej – bez barier
• Nadaje się do szklanych lub drewnianych drzwi przesuw 

nych lub drzwi przymykowych
• Łatwy montaż elementów szklanych

09

STAL NIERDZEWNA
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TENSOR
Koncepcja systemu TENSOR wyznacza nowy standard zarówno dla nowych instalacji, 
jak i dla renowacji. Dwufunkcyjne zawiasy drzwiowe TENSOR można montować bez-
pośrednio do muru lub do płaskiej ościeżnicy. 
W przypadku modelu „szkło do szkła”, drzwi wahadłowe zawieszane są na stałym 
bocznym panelu ze szkła hartowanego. Drzwi ze szkła hartowanego w połączeniu 
z okuciami TENSOR zapewniają nie tylko przejrzystość i przytulność w pomieszczeniach, 
ale także wyjątkowy komfort: Drzwi łatwo otwierają się w obu kierunkach i zawsze 
wracają do pozycji zamknięcia.

UNIVERSAL MUNDUS
Linia okuć Universal i jej rozwinięcie Mundus 
to jedne z najbardziej wszechstronnych i nie-
ograniczonych rozwiązań proponowanych 
przez DORMAKABA.
Szeroka gama dostępnych rozwiązań  
Universal daje możliwości nieograniczonej 
kreacji jeśli chodzi o podział przestrzeni. 
Z kolei Mundus zachwyca swoją elegancją, 
łącząc ostre, proste krawędzie i zaokrąglo-
ne rogi, oferuje wysokiej jakości materiały  
i staranność jakość wykonania.
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UNIVERSAL MOTION
To uzupełnienie rozwiązań Universal o zawias dolny 
z wbudowaną funkcją samozamykania. Nowe oku-
cie cechuje wygoda oraz funkcjonalność. Łagodnie 
zamykające się drzwi gwarantują ciszę i komfort 
użytkowania. Zastosowanie nowej technologii 
hydraulicznej okazało się znakomitym rozwiąza-
niem przy jednoczesnym ukryciu mechanizmów. 
UNIVERSAL Motion jest nowoczesnym i niezawod-
nym rozwiązaniem, oferującym szereg korzyści. 
Niewidoczny samozamykacz - mimo, że wygląda jak 
zwykłe okucie to posiada funkcję samozamykania 
drzwi. Nie ma już potrzeby pracochłonnego monto-
wania dodatkowego samozamykacza w podłodze.

HSW EASY SAVE
System przesuwnych całoszklanych ścian HSW 
daje swobodę kreacji w zarządzaniu przestrzenią 
i podziału pomieszczeń, przy jednoczesnym za-
chowaniu maksimum transparentności przejść. 
Rozwiązanie to pozwala na różne konfiguracje, 
od prostych biegnących pod kątem do bardziej 
skomplikowanych z łukowym prowadzeniem szyny. 
Ważną cechą systemu jest brak potrzeby instalo-
wania szyn w podłodze, co pozwala na jednolite 
wykonanie posadzki. Rozwiązania HSW wykony-
wane są zawsze indywidualnego projektu, dzięki 
czemu nadają się zarówno do budynków nowych 
jak i modernizowanych, zapewniając wysoki kom-
fort użytkowania.

SREBRNY 

STAL NIERDZEWNA
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Zestawienie folii 
kolorowych (Vanceva)

Deep Red

Absolute Black

Smoke Grey

Evening Shadow

True Blue

Ocean Grey

Sahara Sun Golden Light

Tangerine

Coral Rose

Ruby Red

Arctic Snow

Polar White

Aquamarine

Sapphire

Cool White

DOUBLE GLASS

DOUBLE GLASS WHITE DOUBLE GLASS BLACK

SATINATO

SATINATO SZARY SATINATO SATINATO BRĄZOWY

Jest to podstawowe szkło matowe, 
zapewniające prywatność. Jego za-
letą jest możliwość wykonania skrzy-
deł w wymiarach niestandardowych, 
z podcięciem wentylacyjnym itp…
Oprócz wersji SATINATO MATOWE, 
dostępne również są skrzydła na 
bazie szkła SATINATO KOLOR, 
matowe w odcieniach szarym  
i brązowym.

Skrzydła wykonane na bazie szkła  
laminowanego Double Glass cha-
rakteryzują się obustronnie gładką 
powierzchnią. W wersji podstawowej 
dostępne są trzy wersje – Matt, White 
oraz Black. Szkła białe i czarne są 
całkowicie nieprzezierne.
Można również zastosować szeroką 
gamę kolorowych folii typu EVA, które 
pozwalają na stworzenie indywidu-
alnych skrzydeł w wielu różnych ko-
lorach.
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PRZEŹROCZYSTE 
KOLOR GLASS - BRĄZ

PRZEŹROCZYSTE PRZEŹROCZYSTE 
KOLOR GLASS - SZARE

LODOWE MATOWE

13

LODOWE
Alternatywny rodzaj szkła matowego, 
zapewniający prywatność  w większym 
stopniu niż szkło SATINATO. To szkło jest 
dostępne tylko w wymiarach typowych do 
ościeżnic Porta System PS/GK w rozmia-
rach. PN70/80/90.
Nie wykonujemy takiego szkła w wymia-
rach niestandardowych.

PRZEŹROCZYSTE
To najczęściej używany rodzaj szkła  
w drzwiach bezramowych. Dla wymaga-
jących Klientów dostępna jest specjalna 
wersja - szkło bezbarwne CRISTAL, które 
w znacznym stopniu pozbawione jest zie-
lonkawego odcienia, charakterystycznego 
dla szkła FLOAT.
W tej grupie możemy także znaleźć szkło 
KOLOR-GLASS, przezierne szkła koloro-
we, barwione w masie. Są one dostępne 
w odcieniach szarym i brązowym.

13WIĘCEJ NA WWW.SZKLANEDRZWI.PL



JEDEN WZÓR
WIELE MOŻLIWOŚCI
Większość naszych wzorów poza 
wzorami z grupy „FREZOWANE” oraz 
„WITRAŻE” jest wykonywana metodą 
piaskowania. Piaskowany zawsze jest 
sam wzór, w związku z tym nie ma 
możliwości wykonania przeźroczy-
stego wzoru na matowym tle.
Poniżej przedstawiamy ten sam 
wzór na trzech najpopularniejszych 
rodzajach szkła:

• PRZEŹROCZYSTYM
• SATINATO
• LODOWYM

FLORESY 3 
na szkle Lodowym

FLORESY 3 
na szkle Satinato

FLORESY 3 na szkle  
przeźroczystym (Float)
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MASTER CARRE

MASTERGLASS
Szkło ornamentowe MASTERGLASS stało się bardzo atrakcyjnym 
materiałem wykończeniowym, wykonywane metodą walcowania 
precyzyjnie uwypukla delikatny rysunek ornamentu. Jedna strona szkła 
jest wytłoczona, podczas gdy druga pozostaje gładka.
Gama wzornictwa szkła MASTERGLASS składają się z kilku wzorów 
o ekskluzywnej stylistyce, wzbogaca wystrój oraz estetykę pomieszczeń 
dzięki swoim niepowtarzalnym, wyrafinowanym reliefom, które nadają 

MASTER POINT MASTER LENS

MASTER LIGNE

wnętrzom indywidualny cha-
rakter. Szkła ornamentowe 
wprowadzają do wnętrz grę 
efektów świetlnych, są szkła-
mi półprzeziernymi, dzięki 
czemu umożliwiają optymalne 
doświetlenie pomieszczeń, 
a zarazem pozwalają na utrzy-
manie prywatności. MASTER LIGNE

MASTER POINT MASTER LENS

MASTER CARRE

WIĘCEJ NA WWW.SZKLANEDRZWI.PL



PIASKOWANE 
ETNICZNE
Wzory etniczne pobudzają wyobraźnię i pozwalają prze-
nieść się na drugi koniec świata bez wychodzenia z domu.  
Afrykańskie koła, arabskie mozaiki to esencja stylu etno, 
który jest bardzo efektowny.

AUSTRALIA AMULET
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MAROKO AZTEKA INDIEBONZAI

FLORESY 2 ŻAKARD BOHOABORYGEN
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PIASKOWANE 
ORGANICZNE
Seria wzorów organicznych powstała z inspiracji światem 
roślinnym. Naturalne wzory na szklanych drzwiach nada-
dzą wnętrzu wyrazu oraz charakteru. Pasują zarówno 
do nowoczesnych, prostych wnętrz jak i klasycznych 
rozwiązań. Wzory organiczne bardzo dobrze komponują 
się we wnętrzach modernistycznych.

LIŚCIE LIŚCIE 2
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Nasze wzory, można zastosować 
na dowolnym szkle z naszej 
oferty. Wzór może być zrobio-
ny w pozytywie lub negatywie. 
Dopasowujemy wzory do wiel-
kości szkła.
Wzory można stosować zarów-
no do drzwi przymykowych jak 
i systemów przesuwnych.
Nietypowe wymiary drzwi, wzory 
piaskowania oraz szkła artystycz-
ne dostępne są na indywidual-
ne zamówienia.

KASZTANY

BAMBUS IRYSY WIERZBA

19WIĘCEJ NA WWW.SZKLANEDRZWI.PL 19



DMUCHAWCE

PAWIE PIÓRODRZEWKO

BRZOZA MAKIMAKI W TRAWIE

PIÓRKO

HAWAJE JASKÓŁKI
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FLORA SOWA

TRAWY TRAWY 2DRZEWA 1 DRZEWA 2
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MATRIX STARS

PIASKOWANE 
KOSMICZNE
Seria wzorów kosmicznych jest inspirowana kształta-
mi ze świata kosmosu i obrazami z naszego niebo-
skłonu. Do tej grupy dołączyliśmy także dekoracje,  
na których umieszczone są kody zapisu. Kosmiczne 
wzory na drzwiach zostały wykonane techniką piaskowa-
nia. Uniwersalna tematyka powoduje, że ze względu na  
uniwersalny temat nie stracą one na aktualności .
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KOSMOS PLANETY KOD

ZODIAKKOŁARADIAL
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HEAVENS

SCANDI

DUO KWADRAT KWADRATY 4
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ENTROPIA

TETRIX

STRUNY PASKI

NITKI 1 NITKI 2 KAWAPAJĘCZYNALOFTER 
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PIASKOWANE 
DZIECIĘCE
Seria wzorów dziecięcych powstała z myślą o najmłodszych. 
Rozwiązanie to łączy w sobie funkcje praktyczną, jak i es-
tetyczną. Wzór na drzwiach pobudzi wyobraźnię dziecka 
i nada wnętrzu unikalny charakter. 

SERDUSZKA SŁONIKI
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W LESIE
(technika witrażowa)

DINOTOPIA WILCZY ZNAKHAKUNA

DESZCZYKABECADŁO
(technika witrażowa)

LOVE FEDERACJA

ULICA
(technika witrażowa)

DOBRANOCKI
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RÓŻE PĄSOWE

CZERWONE MAKI TULIPANYRÓŻE HERBACIANE PNĄCZA BAMBUSY

WITRAŻE NA SZKLE
Naturalnie wyglądająca imitacja witrażu wykona-
na jest techniką naklejania na szkło specjalnej 
bardzo trwałej, odpornej na uszkodzenia folii  
w dowolnym kolorze, zarówno przeźroczystej jak 
i nieprzeźroczystej, wykończonej na obrzeżach 
taśmą ołowianą. Dodatkowo zastosowanie szkła 
fazowanego daje w witrażach wspaniałe efekty 
wzbogacone o efekt trójwymiarowości. 

BAWEŁNA

OŁÓW NATURALNY

STARE ZŁOTO

BIAŁY

MOSIĄDZ

CZARNY METALIK

GRAFITOWA

PLATYNOWY

TYTANOWY

SZARY

SATYNA

CZERWONA

ZIELONA

ŻÓŁTA

NIEBIESKA METALIK

TAŚMY OŁOWIANE - KOLORYSTYKA
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TROPICALBOTANIKA KAKTUSY QUBIC 1

MONDRIANATRAMENT

QUBIC 2 PLASTER

KOMETA LATAWCEORGANIKA FALE
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KWIATY

FIOŁEK 1

SŁONECZNIKI

MARGARETKA

PIANO

BARBAPAPA

FREZ 9FREZ 8
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FREZ 2 FREZ 3 FREZ 7FREZ 5 FREZ 6FREZ 1

SZKŁO 
FREZOWANE
Frezowanie szkła to nowa jakość w dziedzinie zdobienia 
powierzchni szklanych. Dzięki tej technologii możemy 
uzyskać niepowtarzalne efekty na naszych drzwiach, na 
przykład takie jak wrażenie niesamowitej głębi samego 
frezowanego wzoru. 
Proste, geometryczne wzory potęgują funkcjonalność 
i minimalistyczne piękno drzwi z serii FREZ.
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www.szklanedrzwi.pl

rozmiar 
drzwi

wymiary standardowego skrzydła drzwiowego

PN 
(Polska Norma)

DIN 
(Niemiecka 

Norma)

CSN 
(Czeska / 

Słowacka Norma)

60 617 x 2017 584 x 1972 623 x 1972

70 717 x 2017 709 x 1972 723 x 1972

80 817 x 2017 834 x 1972 823 x 1972

90 917 x 2017 959 x 1972 923 x 1972

100 1017 x 2017 - -

WYMIARY NORMA POLSKA:

DRZWI STANDARDOWE
Drzwi dostępne są w standardach polskim, niemieckim i czeskim.
Są przygotowywane wspólnie z firmą Porta do ościeżnic regulowanych Porta System 
PS/GK oraz Porta Metal.
Możemy dopasować nasze skrzydła drzwiowe także do ościeżnic innych  
polskich producentów, takich jak: DRE, Invado, Pol-Skone itp...

GIPSY KINGS 
44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 16
tel. 32 238 26 38; 32 231 26 22
fax 32 231 45 08
email: gliwice@szklanedrzwi.plW
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POMOC TECHNICZNA
W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem 
sprzedaży lub producentem. Ze względu na specyfikę druku w technice offsetowej 
kolory produktów przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od kolo-
rów rzeczywistych.

UWAGI
Ze względu na ciągłe poszerzanie i rozwój oferty, zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie wymiary zostały 
podane w mm. Nietypowe wymiary drzwi, wzory piaskowania oraz szkła artystyczne 
dostępne są na indywidualne zamówienia. Poszczególne partie towaru (skrzydeł 
szklanych oraz aplikacji) z uwagi na ograniczenia technologiczne mogą różnić się od 
siebie barwą i odcieniem.

ze względu na specyfikę druku w technice offsetowej kolory produktów przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od kolorów rzeczywistych.


