
www.artusdrzwi.pl
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RIVER Seria A

00 03 08 11 12

.......Firma „ARTUS” powstała w 1995 roku. Rozpoczyna-
liśmy działalność od doradztwa w zakresie technologii 
drewna. Później rozszerzyliśmy działalność na produkcję 
stolarki otworowej. Obecnie wytwarzamy szeroką gamę 
drzwi wewnątrzlokalowych.

.......Aby spełnić oczekiwania naszych klientów syste-
matycznie rozszerzamy naszą ofertę. Dzisiaj możemy 
zaproponować Państwu jedną z  najbogatszych ofert 
w kraju - kilkadziesiąt wzorów drzwi w kilkunastu li-
niach kolorystycznych, zaprojektowanych i wykonanych  
w naszej firmie. Uzupełnieniem oferty na skrzydła  
drzwiowe są ościeżnice regulowane, stałe oraz  
listwy ozdobne, opaski i ćwierćwałki.

.......Długoletnie doświadczenie wykorzystujemy aby 
osiągnąć cel, którym jest produkowanie drzwi wysokiej 
jakości za przystępną cenę. Oferowane przez nas 
wyroby posiadają wymagane aprobaty i atesty.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE W 24h !!! *

*Więcej informacji str. 49

Drzwi z klasą

O FIRMIE

www.artusdrzwi.pl

O FIRMIE
13

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Aktualne promocje dostępne na stronie 
www.artusdrzwi.pl

Cena:  D
409,00 zł netto
503,07 zł brutto

Cena:  M
379,00 zł netto
466,17 zł brutto

ISO 9001 AC 014
QMS
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00 01 02 03 04 05 06

RIVER Seria B

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Cena:  D
409,00 zł netto
503,07 zł brutto

Cena:  M
379,00 zł netto
466,17 zł brutto
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00 01

RIVER Seria B Alu

05 0602 03 04

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Seria B Alu zawiera 
wstawki z aluminium

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Cena:
489,00 zł netto
601,47 zł brutto

Cena:
459,00 zł netto
564,57 zł brutto



8 9ARTUS drzwiwww.artusdrzwi.pl www.artusdrzwi.pl

RIVER Seria C

00 01 02 03 04 00 01 02 03 04

RIVER Seria C Alu
Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Cena:
489,00 zł netto
601,47 zł brutto

Cena:
459,00 zł netto
564,57 zł brutto

Skrzydła występują
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Skrzydła występują
w nastepujących wersjach:
- foliowane
Seria C Alu zawiera wstawki z aluminium

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto



00 01 02 03 04

Skrzydła występują
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Seria C Alu 2 zawiera 
wstawki z aluminium

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto
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RIVER Seria C2 Alu
Cena:
509,00 zł netto
626,07 zł brutto

Cena:
479,00 zł netto
589,17 zł brutto
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03 04

RIVER Seria D

05

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

00 01 02

Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto
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RIVER Seria E

00 01 02 03 04 05 06 07

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Cena:
409,00 zł netto
503,07 zł brutto

Cena:
379,00 zł netto
466,17 zł brutto
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Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

00 01 02 03

RIVER Seria FAlu

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Seria F Alu zawiera 
wstawki z aluminium

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

00 01

RIVER Seria F

02 03

Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Cena:
449,00 zł netto
552,27 zł brutto

Cena:
419,00 zł netto
515,37 zł brutto
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RIVER Seria G

00 01 02 03 04

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto
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00 01 02 03

RIVER Seria IRIVER Seria H

00 01 02 03 04

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Skrzydła występują
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Cena:
389,00 zł netto
478,47 zł brutto

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto
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Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane
  (nie występują 
  w folii ryfla)

Dostępne szyby:
- dekormat

Ramiaki pionowe 
wykonane z MDF
o szerokości 
120mm

Możliwość 
wykonania drzwi 
z felcem 2cm: 
dopłata 20% (tylko 
w kolorach jesion 
bielony i orzech)

05

RIVER Seria K

00 01 02 03 04

Cena:
289,00 zł netto
355,47 zł brutto
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Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto

05

RIVER Seria L

00 01 02 03 04

Cena:
409,00 zł netto
503,70 zł brutto

Cena:
379,00 zł netto
466,17 zł brutto
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RIVER Seria M

00 01 02 03 04

Cena:
409,00 zł netto
503,70 zł brutto

Cena:
379,00 zł netto
466,17 zł brutto

Skrzydła występują  
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby duże:
- dekormat

Wstawki wąskie:
- panel w kolorze drzwi
- panel w kolorze czarnym
- panel w kolorze białym
- dekormat
- czarna szyba
  dopłata za 1 szt.
  10,00 zł netto
  12,30 zł brutto

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto
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RIVER Seria N

00 01 02 03 04

Cena:
409,00 zł netto
503,70 zł brutto

Cena:
379,00 zł netto
466,17 zł brutto

05

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto
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RIVER MIX

00 01 02 03

MIX 00:
- białe ramiaki zewnętrzne, czarne 
  środkowe - możliwość wykonania   
  wszystkich serii RIVER - opcja 
  bezpłatna
MIX 01:
- czarne ramiaki zewnętrzne, białe   
  środkowe - możliwość wykonania   
  wszystkich serii RIVER - opcja 
  bezpłatna
MIX 02:
- wąskie wstawki w folii białej - 
  dostępne w modelach A, G, H, I, M
MIX 03:
- wąskie szyby w kolorze czarnym - 
  dostępne w modelach A, G, H, I, M
  - dopłata do każdej wąskiej szyby 
  10,00 zł netto
  12,30 zł brutto
Dopłata:
- ryfla 30,00 zł netto, 
           36,90 zł brutto
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Atlantica

AtlanticaAtlantica

al 01 al 02 al 03

Skrzydła występują  
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Intarsje aluminiowe

Cena:
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Atlantica Atlantica

al 08 pełne al 06 pokój silveral 08 wc al 06 wcal 08 pokój silver al 06 pełne

Skrzydła występują
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- szyba hartowana 
  6mm dekormat,
  układ wzoru 
  pionowy lub
  poziomy

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena:
439,00 zł netto
539,97 zł brutto

al 04

al 07 pokój silver

al 05

al 07 wc

al 04 silver

al 07 pełne

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena:
399,00 zł netto
490,77 zł brutto

Atlantica

al 04 pełne al 04 wc al 05 wc

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- szyba hartowana 
  6mm dekormat,
  układ wzoru 
  pionowy lub
  poziomy

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena:
439,00 zł netto
539,97 zł brutto

Skrzydła występują  
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena:
399,00 zł netto
490,77 zł brutto



34 35ARTUS drzwiwww.artusdrzwi.pl www.artusdrzwi.pl

Martinica

Martinica

Nevada

 01

pełne

02

wc

01 silver

pokój

Martinica

01 pełne 02 wc 01 wc

03 pełne 03 wc 03 pokój silver

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Cena (lakierowane):
259,00 zł netto
318,57 zł brutto 

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- szyba hartowana 
  6mm dekormat,
  układ wzoru 
  pionowy lub
  poziomy

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
399,00 zł netto
490,77 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- szyba hartowana 
  6mm dekormat,
  układ wzoru 
  pionowy lub
  poziomy

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
399,00 zł netto
490,77 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Intarsje aluminiowe

Cena (foliowane):
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Cena (lakierowane):
279,00 zł netto
343,17 zł brutto
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FlorydaMalaga

pełne wc pokój

Boston

pełne wc pokój

00 01 02

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Cena (lakierowane):
279,00 zł netto
343,17 zł brutto

Floryda

03 04 05

Floryda

06 07 08

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Romb

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
269,00 zł netto
330,87 zł brutto

Cena (lakierowane):
209,00 zł netto
257,07 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto
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Cordoba

Nicea

 01 02 03

Nicea

04 05 06

01 02 03

DenverDenver

01 02 03 04 05 06

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver 

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver 

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Cordoba

04 05 06

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
359,00 zł netto
441,57 zł brutto
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Majorca

Ibiza Bolzano

pełne pełnewc wcpokój pokój

Riva

pełne wc pokój

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
289,00 zł netto
355,47 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
289,00 zł netto
355,47 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Perugia

pełne wc pokój

Kwadrat

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
289,00 zł netto
355,47 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
269,00 zł netto
330,87 zł brutto

Cena (lakierowane):
179,00 zł netto
220,17 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
289,00 zł netto
355,47 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
289,00 zł netto
355,47 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto



42 43ARTUS drzwiwww.artusdrzwi.pl www.artusdrzwi.pl

Manhattan

Orlando

pełne wc pokój

pełne wc pokój

Capitol

Monaco

pełne wc pokój

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Euro

pełne wc pokój

Montana

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Cena (lakierowane):
259,00 zł netto
318,57 zł brutto
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Florencja

Palermo

pełne wc pokój

pełne wc pokój

Madera

Ontario

pełne wc pokój

pełne wc pokój

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Torino

pełne wc pokój

Mini

pełne wc pokój

Cena (foliowane) 
pełne:
189,00 zł netto
232,47 zł brutto
wc, pokój:
269,00 zł netto
330,87 zł brutto

Cena (lakierowane):
pełne:
119,00 zł netto
146,37 zł brutto
wc:
189,00 zł netto
232,47 zł brutto
pokój:
199,00 zł netto
244,77 zł brutto

Cena (pełne):
119,00 zł netto
146,37 zł brutto

Cena (wc):
209,00 zł netto
257,07 zł brutto

Cena (pokój):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- biały deszcz
   (standard)
- dekormat 
  opcja płatna: 
   wc: 
   +15,00 zł netto
   +18,45 zł brutto
   pokój:
   +30,00 zł netto
   +36,90 zł brutto

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Skrzydła występują 
w nastepujących 
wersjach:
- lakierowane

Dostępne szyby:
- biały deszcz
   (standard)
- dekormat 
  opcja płatna: 
   wc: 
   +15,00 zł netto
   +18,45 zł brutto
   pokój:
   +30,00 zł netto
   +36,90 zł brutto

Listwa przyszybowa:
- mocowana za
   pomocą sztyftów 
   (widoczne)
- w kolorze skrzydła

Skrzydła występują
w nastepujących wersjach:
- foliowane

Dostępne szyby:
- dekormat

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena:
339,00 zł netto
416,97 zł brutto

Skrzydła występują 
w nastepujących wersjach:
- foliowane
- lakierowane

Dostępne szyby:
- dekormat
- chinchila

Listwa przyszybowa:
- zatrzaskowa
- w kolorze skrzydła
- silver

Cena (foliowane):
299,00 zł netto
367,77 zł brutto

Cena (lakierowane):
229,00 zł netto
281,67 zł brutto
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System przesuwny naścienny - ARTUS

System przesuwny, stosowany jest jako drzwi wewnątrzlokalowe, bezprzylgowe, w kolekcji skrzydeł RIVER.
Komplet systemu przesuwnego (naściennego) zawiera: prowadnicę (LEON SN 150, 180, 200) z okuciami, listwę dystansową oraz maskownicę. 
W przypadku systemu montowanego na tunelu regulowanym w komplecie znajdują się 2 dodatkowe listwy dystansowe. 

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach: Drzwi pojedyncze: „60”, „70”, „80”, „90”.

Oferujemy: 
NS - system montowany bezpośrednio na ścianę
NT - system montowany z użyciem tunelu regulowanego

„60”
600
644
664
750
644

symbol
A
B
C
D
S

„70”
700
744
764
850
744

„80”
800
844
864
950
844

„90”
900
944
964

1050
944

Uchwyty - na komplet wchodzą dwie sztuki

uchwyty
okrągłe

uchwyty
okrągłe

uchwyty
kwadratowe

uchwyty
kwadratowe

złoto patyna nikiel szczotkowany

uchwyty
prostokątne

uchwyty
prostokątne

Cena jednej sztuki:
20,00 zł netto
24,60 zł brutto

Cena:
240,00 zł netto
295,20 zł brutto
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kombinacja* - możliwe zestawienie szerokości skrzydeł czynnych (Sc) 
          i biernych (Sb)

W wersji dwuskrzydłowej występuję skrzydła RIVER.

„100”
„110”
„120”
„130”
„140”
„150”
„160”
„170”
„180”

1078
1178
1278
1378
1478
1578
1678
1778
1878

1052
1152
1252
1352
1452
1552
1652
1752
1852

644+444
644+544; 744+444

644+644; 744+544; 844+444
744+644; 844+544; 944+444
844+644; 744+744; 944+544
944+644; 844+744; 644+944
944+744; 844+844; 744+944

944+844; 844+944
944+944

Symbol 
wymiaru

wymiar w [mm] zgodnie z Polską normą
      S2          S2W                         kombinacja* Sc+Sb

Cena: drzwi 1-skrzydłowe x 2
Drzwi dwuskrzydłowe

Ościeżnice regulowane i tunel regulowany ARTUS 

Ościeżnica regulowana wykonana jest z  płyty drewnopochod-
nej MDF o wysokich parametrach. Od strony ekspozycyjnej 
ościeżnica pokryta jest w całości drewnopodobną folią deko-
racyjną  ARS DECOR.

W celu wpasowania się do odpowiedniej grubości muru 
ościeżnica posiada duży zakres regulacji od 75 mm do 300 mm, 
natomiast tunel  posiada zakres regulacji od 62 mm do  
287 mm.

* Opcja płatna + 50% ceny wybranej 
ościeżnicy. Odbiór Rudzienice ul. Długa 24.  
Aby zamówienie było zrealizowane  
w wyznaczonym czasie musi być potwierdzone 
przez firmę „ARTUS”. 
Czas 24h nie obejmuje dni wolnych od pracy 
- ustalanych przez ZPUH „ARTUS”.

ościeżnica regulowana tunel regulowany

wymiary [mm] zgodne z Polską Normą wymiary [mm] zgodne z Polską Normą

60
70
80
90

100

A
600
700
800
900

1000

B
624
724
824
924

1024

C
644
744
844
944

1044

D
680
780
880
980

1080

E
750
850
950

1050
1150

OŚCIEŻNICE 
REGULOWANE W 24h !!! *

lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

100d
110d
120
130
140
150
160
170
180

MIN
62
82

107
127
147
167
187
207
227
247
267

1035
1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835

1059
1159
1259
1359
1459
1559
1659
1759
1859

1079
1179
1279
1379
1479
1579
1679
1779
1879

1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915

1185
1285
1385
1485
1585
1685
1785
1885
1985

C

A B C D E

C Cena netto Cena brutto

MAX
82

102
127
147
167
187
207
227
247
267
287

205,00 zł
209,00 zł
214,00 zł
219,00 zł
229,00 zł
239,00 zł
249,00 zł
259,00 zł
269,00 zł
279,00 zł
289,00 zł

252,15 zł
257,07 zł
263,22 zł
269,37 zł
281,67 zł
293,97 zł
306,27 zł
318,57 zł
330,87 zł
343,17 zł
355,47 zł

ZAKRES REGULACJI TUNELU

Szerokość muru

DO DRZWI JEDNOSKRZyDłOWyCH

DO DRZWI DWUSKRZyDłOWyCH

lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MIN
75
95

120
140
160
180
200
220
240
260
280

C Cena netto Cena bruttoC

205,00 zł
209,00 zł
214,00 zł
219,00 zł
229,00 zł
239,00 zł
249,00 zł
259,00 zł
269,00 zł
279,00 zł
289,00 zł

252,15 zł
257,07 zł
263,22 zł
269,37 zł
281,67 zł
293,97 zł
306,27 zł
318,57 zł
330,87 zł
343,17 zł
355,47 zł

MAX
95

115
140
160
180
200
220
240
260
280
300

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICy

Szerokość muru
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OŚCIEŻNICA SOFT KĄTOWNIK

+ możliwość regulacji 
zwiększona o 2 cm

ĆWIERĆWAłEKOŚCIEŻNICA PROSTA

Ościeżnice stałe

Do wszystkich modeli skrzydeł oferujemy ościeżnice stałe, opaski oraz ćwierćwałki.

Folia
Cena:  119,00 zł netto
 146,37 zł brutto
Ryfla
Cena: 139,00 zł netto
 170,97 zł brutto

Lakier
Cena:  109,00 zł netto
 134,07 zł brutto

Folia
Cena: 70,00 zł netto
 86,10 zł brutto

Lakier
Cena: 24,00 zł netto
 29,52 zł brutto

Cena: 26,00 zł netto
 31,98 zł brutto

wenge

olcha

tabacco ryfla

dąb natural

folia ARS-DECOR

płyta lakierowana

folia ARS-DECOR RyFLA

cavlados

dąb

orzech ryfla dąb arctic

dąb czarny

wiąz grey dąb szary

dąb sonoma

orzech

calvados

deszcz bezbarwny układ pionowychinchilla układ poziomydekormat

Wzory szyb Wzory szyb do drzwi ATLANTICA i MARTyNICA

Zawarte w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej 
odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  
o zmianie Kodeksu cywilnego, zawarte w ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumienia art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru 
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ulotce w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.

Kolorystyka przedstawiona w ulotce może się różnić od rzeczywistej.

OPASKA MASKUJĄCA

Lakier
Cena: 36,00 zł netto
 44,28 zł brutto
Folia
Cena: 39,00 zł netto
 47,97 zł brutto

SKRZyDłA RAMIAKOWE
Konstrukcja:
Ramiaki pionowe  D  wykonane są z klejonki iglastej obłożone płytą HDF. 
Ramiaki pionowe  D  wykonane są z płyty MDF.
Ramiaki poziome wykonane są z wysokiej jakości MDF-u, całość oklejona jest atrakcyjną folią polipropylenową ARS-DECOR. Istnieje możliwość 
skrócenia skrzydła maksymalnie o 40 mm.
Do skrzydeł ramiakowych oferujemy ościeżnice stałe soft, regulowane, opaski oraz ćwierćwałki. Odcień skrzydeł i ościeżnic ten sam.
Kolor: Wenge, calvados, orzech, olcha, złoty dąb, jesion bielony, biały, tabacco ryfla, orzech ryfla, dąb natural, dąb czarny, wiąz grey, 
dąb arctic, dąb szary
Okucia: 3 zawiasy czopowe, zamek na klucz, wc lub wkładkę
Wymiary:
Szerokość: 60, 70, 80, 90 cm
Wysokość: 204 cm
Opcje za dopłatą:
Tuleje wentylacyjne, komplet   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto  Podcięcie wentylacyjne   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto
Zmiana wymiarów: szerokość, wysokość - dopłata 20%; szerokość i wysokość - dopłata 30%
             

SKRZyDłA PłyTOWE PłASKIE LAKIEROWANE
Konstrukcja:
Rama wykonana jest z wysokiej jakości MDF, wypełnienie stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu”, całość oklejona jest płytą HDF 
lakierowaną. Istnieje możliwość skrócenia skrzydła maksymalnie o 40 mm. 
Kolor: buk, calvados, olcha, dąb, białe, orzech, dąb sonoma
Okucia: zawiasy czopowe, zamek na klucz, wc lub wkładkę
Wymiary:
szerokość: 60, 70, 80, 90 cm
wysokość: 204 cm
Do skrzydeł lakierowanych oferujemy ościeżnice stałe proste, opaski, oraz ćwierćwałki. Odcień skrzydeł i ościeżnic może się różnić. 
Opcje za dopłatą:
Tuleje wentylacyjne, komplet, dotyczy skrzydeł pełnych i pokojowych   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto
Podcięcie wentylacyjne   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto
Zmiana wymiarów: szerokość, wysokość - dopłata 20%; szerokość i wysokość - dopłata 30%

SKRZyDłA PłyTOWE PłASKIE FOLIOWANE
Konstrukcja:
Rama wykonana jest z wysokiej jakości MDF oraz sklejki, wypełnienie stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu”, całość oklejona jest 
płytą HDF i atrakcyjną folią polipropylenową ARS-DECOR. Krawędź jest wykonana w technologii soft. Istnieje możliwość skrócenia skrzydła 
maksymalnie o 40 mm, z wyjątkiem modeli atlantica, martinica.
Kolor: calvados, olcha, orzech, wenge, złoty dąb, jesion bielony, biały
Okucia: zawiasy czopowe, zamek na klucz, wc lub wkładkę
Wymiary:
szerokość: 60, 70, 80, 90 cm
wysokość: 204 cm
euro szerokość: 70, 80, 90 cm
Do skrzydeł foliowanych oferujemy ościeżnice stałe soft, regulowane, opaski oraz ćwierćwałki. Odcień skrzydeł i ościeżnic ten sam.
Opcje za dopłatą:
Tuleje wentylacyjne, komplet, dotyczy skrzydeł pełnych i pokojowych   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto 
Podcięcie wentylacyjne   Cena: 10,00 zł netto / 12,30 zł brutto
Zmiana wymiarów: wysokość - dopłata 20%

drzwi lewe drzwi prawe

złoty dąb

buk

biały

jesion bielony

orzech

olcha

biały

do skrzydeł lakierowanych do skrzydeł foliowanych
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kom. 601 055 955
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tel. 89 640 55 12
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