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Zalety

� bogate wzornictwo z możliwością modyfikowania 

według potrzeb klienta

� realizacja zamówień nietypowych

� wysoka jakość wykończenia farbami i lazurami 

SIKKENS®

� stabilność wymiaru i kształtu wynikająca z procesu 

technologicznego

� możliwość renowacji

� przystępna cena

Charakterystyka ogólna

Typy drzwi:

� drzwi zewnętrzne „80”, „90”, „100”, 

grubość skrzydła 59 mm

� drzwi wejściowe wewnętrzne „80”, „90”, 

grubość skrzydła 43 mm

� drzwi wewnątrzlokalowe „70”, „80”, „90”

Rodzaje: rozwierane, jednoskrzydłowe, pełne lub przeszklo-

ne, z naświetlem górnym lub bocznym; pełna oferta wzorów

drzwi na stronie www.nicewicz.pl

Konstrukcja: ościeżnica z drewna iglastego klejonego 

warstwowo; rama

z drewna iglastego

klejonego warstwo-

wo z obustronnym

t ró jwars twowym

obłogiem z drewna

liściastego; kaseto-

ny z wodoodpornej

sklejki liściastej

o grubości 14 mm,

przedzielone ocie-

pleniem 20 mm 

W y k o ń c z e n i e

powierzchni: impregnacja, podkład barwiący i dwukrotne malo-

wanie wodorozcieńczalnymi lazurami lub farbami kryjącymi

z palety RAL

Kolory: z palety SIKKENS® – dąb złoty, dąb ciemny, mahoń,

teak, orzech, palisander, zieleń oliwkowa, heban; na życzenie

klienta możliwość wybarwienia z palety RAL

Oszklenie: szkło zespolone w drzwiach wejściowych wewnętrz-

nych i zewnętrznych (w standardzie P2+refleks brąz, na zamó-

wienie z witrażem lub inne), szyby bezpieczne, piaskowane,

ornamentowe, fazowane w drzwiach wewnątrzlokalowych

Wyposażenie: zamek wpuszczany LOB 72x50 + dodatkowy 

Z-200 z trzema ryglami, zawiasy wkręcane regulowane w trzech

płaszczyznach OTLAV 15 i 20, kołki przeciwwyważeniowe

i uszczelki SHLEGEL®

Akcesoria dodatkowe: zamek listwowy, wkładki, klamki,

osłonki na zawiasy, naświetla górne i boczne, zespolenia szyb

z witrażem, inne według zamówienia i uzgodnienia z klientem

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna i hurtowa przez partnerów handlowych

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny HK/B/1560/01/2004,

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6806/2005

ile to kosztuje – propozycja firmy NICEWICZ

NICEWICZ ZAKŁAD STOLARSKI SYLWESTER NICEWICZ

Kozioł 10 b, 18-500 Kolno

tel./faks 086 278 22 28

www.nicewicz.pl, e-mail: biuro@nicewicz.pl

Drewniane drzwi zewnętrzne, wejściowe wewnętrzne

i wewnątrzlokalowe systemu NICEWICZ

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE:

od 1182 do 1740 zł + 22% VAT

DRZWI ZEWNĘTRZNE, 

grubość skrzydła 59 mm: od 1638 do 2553 zł + 22% VAT

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE: 

od 951 do 1235 zł + 22% VAT

Ceny drzwi wewnętrznych 
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