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Drzwi posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A1:2010), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Produkujemy drzwi stalowo-drewniane

Disting to producent, który znalazł remedium na problemy 
konstrukcji wielu drzwi dostępnych na rynku. Proponujemy 
Państwu nowatorskie rozwiązanie w zakresie materiałów: 
zestawienie drewna i stali. To wspaniała propozycja 
dla wszystkich, którzy poszukują wysokiej klasy drzwi 
o doskonałych parametrach technicznych.
Luksusowe drzwi Disting pozbawione są wielu przyziemnych 
problemów, które dotyczą drzwi tworzonych z tradycyjnych ma-
teriałów. Troski o przedostającą się wilgoć, zagrzybienie, wiot-
ką konstrukcję i podatność na wypaczenia skrzydła zamieniają 
się w naszych drzwiach w radość z ich nietuzinkowego wyglądu 
i komfortowego użytkowania przez lata. 
Za zakupem drzwi stalowo-drewnianych Disting przemawiają:

• ościeżnica, która z pewnością nie będzie „przemarzać” 
(to największy problem zwykłych drzwi stalowych);

• skrzydło drzwiowe, które nie jest podatne na wypaczenie; 
• sztywna konstrukcja, dzięki połączeniu w jedną ramę 

ościeżnicy drewnianej z progiem; 
• łatwy montaż i możliwość idealnego dopasowania bez 

zdejmowania skrzydła drzwiowego z ościeżnicy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy sześć grup drzwi Disting. 
Znajdą tu Państwo zarówno surowe w stylistyce, nowoczesne 
drzwi, jak i lżejsze modele o tradycyjnym wzornictwie. Jak 
w muzyce – każdy znajdzie coś dla siebie.
Duże możliwości Państwa ingerencji w nasze projekty 
pozwalają dostosować drzwi do własnego gustu i potrzeb 
domu. Wyczarowanie gry świateł z szyb w nich montowanych, 
wybór dostawek, kształtu frezów i kolorów skrzydła to 
prawdziwa radość tworzenia. To harmonia wyborów 
i poczucie, że wszystko gra! Zapraszamy!

Zachęcamy do kontaktu

infolinia: +48 32 478 15 80 
e-mail: biuro@disting.pl

Sprzedaż naszych produktów odbywa się za pośrednictwem 
sieci naszych Partnerów. Szczegóły znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej: www.disting.pl.

Oferowane przez nas drzwi, zanim trafiły na rynek, przeszły sze-
reg niezależnych testów. Potwierdziły one, że nasze produkty 
spełniają szereg wysokich norm, m.in. w zakresie przepuszczal-
ności powietrza, wodoszczelności oraz izolacyjności termicznej.

Jesteśmy pewni naszych produktów. Drzwi marki Disting 
objęte są aż 24-miesięczną gwarancją. Już w chwili dostar-
czenia przekonają się Państwo o perfekcyjnym dopasowaniu 
ich elementów – drzwi dostarczamy zmontowane.

Spełniamy wysokie normy

Przepuszczalność powietrza

klasa 4

1,1 W/m2K
dla drzwi pełnych

1,2 W/m2K
dla drzwi przeszklonych 
(o pow. szklenia 0,1 m2)

Współczynnik przenikania ciepła

Wodoszczelność

klasa 4A

Włożyliśmy wiele wysiłku, by móc zagwarantować Państwu najkrótsze możliwe terminy dostaw. Nie mogło się to jednak wiązać 
z choćby najmniejszym spadkiem jakości, dlatego skupiliśmy się na optymalizacji  procesów produkcyjnych i logistycznych. 
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Grupy drzwi

Pozostałe sekcje

6

14

8

16

12

18

W akompaniamencie najlepszych właściwości cenio-
nych od wieków materiałów – drewna i stali – tworzymy 
muzykę ekskluzywnych drzwi zewnętrznych Disting. 
Harmonia, jaka płynie z tego połączenia, materializuje się w stylo-
wym ich wyglądzie zapewnianym przez niepowtarzalność drewna 
oraz w wyjątkowych parametrach technicznych gwarantowanych 
przez stal. Tak projektowane drzwi stają się inwestycją na lata, która 
zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Klamki 
i akcesoria

Dane 
techniczne

Przykładowe 
drzwi dwuskrzydłowe20 22 23
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Przekrój drzwi

1

4

5

8

6

7

9

9

10

10

9

10

4

4

4

4

2

3 12

11

1 7Wypełnienie termoizolacyjne Klamka Haga (do wyboru są też inne modele)

3 9Drewnopodobna okleina PVC Bolce antywyważeniowe

5 11Zamek górny trójbolcowy Próg aluminiowo-drewniany

2 8Blacha ocynkowana ogniowo Rozeta Haga (do wyboru są też inne modele)

4 10

6 12

Drewniane kołki wzmacniające Zawiasy trzyczęściowe

Zamek dolny trójbolcowy Ościeżnica drewniana

24 m-ce
gwarancji

szybka
dostawa

9

10

8

7

6

Zawiasy umożliwiają płynną 
regulację w trzech płaszczyznach 

bez zdejmowania skrzydła.

Standardowo drzwi są otwierane 
„na zewnątrz” oraz są wyposa-
żone w szybę lustro. Polecamy 

jednak możliwość dostosowania 
ich do Państwa potrzeb.

W zestawie z okuciami znajduje się 
wkładka WILKA, pracującą w syste-
mie jednego klucza (klasa „B”).

5

Blacha 
zaczepowa dolna

Blacha 
zaczepowa górna →
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Zestaw bez okuć Zestaw z okuciami

skrzydło drzwiowe
ościeżnica drewniana

próg aluminiowo-drewniany
okapnik w drzwiach jednoskrzydłowych otwieranych do wewnątrz

skrzydło drzwiowe
ościeżnica drewniana

próg aluminiowo-drewniany
okapnik w drzwiach jednoskrzydłowych otwieranych do wewnątrz

klamka i rozeta Haga
wkładki WILKA w systemie jednego klucza (klasa „B”)

osłonki aluminiowe na zawiasy

1

2 3

4

7

5

6

8

7

8

1 Wypełnienie termoizolacyjne

3 Drewnopodobna okleina PVC

5

7

Ościeżnica drewniana

Próg aluminiowo-drewniany
2Blacha ocynkowana ogniowo

4

6

8Otwór na bolce antywyważeniowe

Uszczelka (zarówno w skrzydle, jak i w ościeżnicy)

Okapnik (w drzwiach jednoskrzydłowych 
otwieranych do środka)

Co wchodzi w skład zestawu?

W drzwiach jednoskrzydłowych 
otwieranych do środka instalujemy 
okapnik z dodatkową uszczelką. 
Poprawia on szczelność drzwi, 
chroniąc przed przedosta- 
waniem się wilgoci.

Elementem zestawu jest bardzo 
solidny próg wykonany z drewna 

i aluminium. Jego powierzchnia jest 
anodowana, co oznacza, że nawet 

po kilku latach nie będzie na niej 
zniszczeń czy śladów użytkowania.

* Przy zamówieniu drzwi z okuciami skrzydło ma fabrycznie wykonane otwory montażowe 
na klamkę oraz rozetę. Zdecydowanie ułatwi to montaż!

W drzwiach dwuskrzydłowych nie instalujemy okapnika 
(także za dopłatą).
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Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „80”, „90” 1 2 091,00 zł

netto: 1 700 zł
1 660,50 zł

netto: 1 350 zł

4 2 644,50 zł
netto: 2 150 zł

2 214,00 zł
netto: 1 800 zł

2, 3, 7 2 767,50 zł
netto: 2 250 zł

2 337,00 zł
netto: 1 900 zł

5, 6 2 890,50 zł
netto: 2 350 zł

2 460,00 zł
netto: 2 000 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1 3 505,50 zł
netto: 2 850 zł

3 075,00 zł
netto: 2 500 zł

4 4 612,50 zł
netto: 3 750 zł

4 182,00 zł
netto: 3 400 zł

2, 3, 7 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

5, 6 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS2 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką przeszkloną 

1 3 997,50 zł
netto: 3 250 zł

3 567,00 zł
netto: 2 900 zł

4 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

3, 7 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

5, 6 5 350,50 zł
netto: 4 350 zł

4 920,00 zł
netto: 4 000 zł

Cennik

Otello 1*

Drzwi Otello to pieśń drewna, stali i szyby. Zgrane jak nuty nie pozostawia-
ją miejsca na fałszywe tony – nowoczesność przede wszystkim!

Modele Otello idealnie 
pasują do domów 
o współczesnej stylistyce. 
Mają w sobie akcenty 
awangardy, zrywają 
z tradycją i dostarczają 
odpowiedź na pytanie, 
co powinno wyróżniać 
nowoczesny design.
Dostępne są także w sze-
rokości „100” (za dopłatą).

dąb złoty

orzech

antracyt1

DS1 DS2biały1, 2
2 Niedost. dla 
drzwi o szer. „80”

1 Niedost. dla 
drzwi o szer. „100”

* Pochwyt 
dostępny jest 
za dopłatą.
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Otello 2*

Otello 4

Otello 6

Otello 3

Otello 5

Otello 7

lustro

lustro

satyna

satyna

Dostępne szyby:

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1

DS2

DS2

lustro

lustro

satyna

satyna

Dostępne szyby:

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1

DS2

DS2

lustro

satyna

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

satyna 
paski

satyna 
paski

satyna 
paski

satyna paski

* Pochwyt dostępny 
jest za dopłatą.

Do tych drzwi 
idealnie pasuje 
pochwyt Arco. 

Polecamy!
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Cennik

Mario 1*

Surowość drzwi Mario przełamywana jest przez pobrzmiewające nutki 
szyb o fantastycznych kształtach. Tu wyobraźnia gra pierwsze skrzypce!

Na pierwszym planie 
modeli z grupy Mario 
pozostają ciekawe szyby 
dyskretnie podkreślane 
lekkimi tłoczeniami, lecz 
w klasie premium sytuują 
je materiały, z których je 
zrobiono: drewno i stal. 
To bezkompromisowe 
połączenie daje gwarancję 
jakości na lata.

dąb złoty

orzech

antracyt

Drzwi o szer. „100” dostępne są tylko 
w kolorach orzech oraz dąb złoty.

* Pochwyt dostępny jest 
za dopłatą.

Tabela produktów i usług dostępnych za dopłatą znajduje się na sąsiedniej stronie. Odsyłamy 
Państwa także na strony 20-21, na których prezentujemy klamki i akcesoria. DS1

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „80”, „90” 1 2 091,00 zł

netto: 1 700 zł
1 660,50 zł

netto: 1 350 zł

4(b), 5, 6, 8, 9 2 583,00 zł
netto: 2 100 zł

2 152,50 zł
netto: 1 750 zł

7 2 644,50 zł
netto: 2 150 zł

2 214,00 zł
netto: 1 800 zł

2, 3, 10 2 767,50 zł
netto: 2 250 zł

2 337,00 zł
netto: 1 900 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1 3 505,50 zł
netto: 2 850 zł

3 075,00 zł
netto: 2 500 zł

4(b), 5, 6, 8, 9 4 489,50 zł
netto: 3 650 zł

4 059,00 zł
netto: 3 300 zł

7 4 612,50 zł
netto: 3 750 zł

4 182,00 zł
netto: 3 400 zł

2, 3, 10 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS2 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką przeszkloną 

4(b), 5, 6, 8, 4 735,50 zł
netto: 3 850 zł

4 305,00 zł
netto: 3 500 zł

7 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

3 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

Drzwi płytkotłoczone

8



www.disting.pl

Dopłaty

Mario 2

Mario 4 Mario 4b

Mario 3

lustro lustro

satyna z bewelem satyna z bewelem

Dostępne szyby: Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS1DS2 DS2

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

satyna paski*

satyna paski

Produkt/usługa Netto Brutto
Drzwi o szerokości „100” 490,00 zł 602,70 zł

Skrócenie drzwi (szczegóły – str. 22) 100,00 zł 123,00 zł

Okapnik (dla drzwi otwier. na zewn.) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykańczające (komplet) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (komplet) 50,00 zł 61,50 zł

Drzwi z serii Mario oraz Figaro można zamówić w wersji 
bez przetłoczeń (gładkie).

* niedostępna w wersji 
z przeszkloną dostawką

Do tych drzwi 
idealnie pasuje 

pochwyt Arco. 
Polecamy!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pochwytów (str. 21). 9



Mario 6

Mario 7 Mario 8

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

lustro lustro

Dostępne szyby: Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS1DS2

Mario 5

lustro

satyna witraż

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

DS2

satyna z bewelem

Drzwi Mario mogą Państwo zamówić z modnym pochwytem. 
Wcześniej zarezerwowane dla budynków użyteczności 
publicznej rozwiązanie zyskuje coraz szerszą popularność 
w domach rodzinnych! Oferta dostępna jest na str. 21.

Jeśli zamówią Państwo 
drzwi wraz z okuciami, 

w odpowiednich miejscach 
wywiercimy otwory.
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Mario 10Mario 9

lustro

satyna witraż

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

Państwa uwadze szcze-
gólnie polecamy drzwi 
dwuskrzydłowe Mario. 
W podejściu do ich pro-
jektowania spotykają się 
nowoczesność z dystyn-
gowaniem.
Tylko w drzwiach dwu-
skrzydłowych Disting znaj-
dą Państwo dyskretny 
mechanizm otwierania 
dostawki zwiększający 
estetykę drzwi. 

Jak otworzyć 
dostawkę?

To proste! Wystarczy przy uży-
ciu dźwigni zainstalowanych 
w dostawce drzwiowej (na dole 
oraz u góry) zwolnić blokadę. 
Dzięki temu bolce znajdujące się 
w dwóch punktach ryglowania 
(przedstawionych na zdjęciach 
obok) schowają się we wnętrzu 
dostawki, którą teraz będzie 
można otworzyć.

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

↑ Górny punkt 
ryglowania dostawki

Dolny punkt 
ryglowania 
dostawki →

↑ Dźwignia umożliwiająca otwarcie 
lub zablokowanie dostawki

Zainwestuj w drzwi stalowo-drewniane Disting, 
bądź eko i zaoszczędź na ogrzewaniu!
Spełniane dzięki bardzo dobrym parametrom rygorystyczne normy techniczne (przepuszczalność 
powietrza, współczynnik przenikania ciepła i wodoszczelność) sytuują drzwi Disting jako idealne 
dla domów energooszczędnych. To inwestycja, która zwróci się w niższych rachunkach.

satyna

satyna paski

1,1 W/m2K
dla drzwi pełnych

1,2 W/m2K
dla drzwi przeszklonych (o pow. szklenia 0,1 m2)

Współczynnik przenikania ciepła:

Drzwi posiadają znak CE (zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.
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Cennik

Dopłaty
Figaro 1

Drzwi Figaro to synonim luksusowego minimalizmu. Rytm modeli z tej grupy 
wyznaczają elementy ze stali nierdzewnej świetnie zestrojone z szybami.

Prostota i lekkość za-
wierające się w designie 
drzwi Figaro to dźwięki 
współczesności. Modele 
te najlepiej współbrzmią 
z domami o surowej, 
nowoczesnej stylisty-
ce. Produkowane ze 
stali i drewna stają się 
drzwiami dla naprawdę 
wymagających!

dąb złoty

orzech

antracyt

Drzwi o szer. „100” dostępne są tylko 
w kolorach orzech oraz dąb złoty.

lustro

satyna

Dostępne szyby:

DS1

Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „80”, „90” 1, 4 2 583,00 zł

netto: 2 100 zł
2 152,50 zł

netto: 1 750 zł

2, 3, 5, 6, 7 2 767,50 zł
netto: 2 250 zł

2 337,00 zł
netto: 1 900 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1, 4 4 489,50 zł
netto: 3 650 zł

4 059,00 zł
netto: 3 300 zł

2, 3, 5, 6, 7 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS2 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką przeszkloną

4 4 735,50 zł
netto: 3 850 zł

4 305,00 zł
netto: 3 500 zł

3, 5, 6, 7 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

Produkt/usługa Netto Brutto
Drzwi o szerokości „100” 490,00 zł 602,70 zł

Skrócenie drzwi (szczegóły – str. 22) 100,00 zł 123,00 zł

Okapnik (dla drzwi otwier. na zewn.) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykańczające (komplet) 120,00 zł 147,60 zł

Drzwi płytkotłoczone
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Figaro 2

Figaro 4

Figaro 6

Figaro 3

Figaro 5

Figaro 7

lustro

lustro

satyna

satyna

Dostępne szyby:

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1

DS2

DS2

lustro

lustro

satyna

Dostępne szyby:

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1

DS2

DS2

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

lustro

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

satyna paski*satyna paski

satyna 
paski

satyna 
paski

* niedostępna w wersji 
z przeszkloną dostawką

Do tych drzwi 
idealnie pasuje 

pochwyt Arco. 
Polecamy!
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Cennik

Fedora 1

Drzwi Fedora to koncertowe połączenie klasycznego designu z najlepszy-
mi materiałami. Ozdobne szyby wydobywają z nich nowe tony!

Modele Fedora proponu-
jemy wszystkim, którzy 
szukają zewnętrznych 
drzwi o tradycyjnym wy-
glądzie, bogatej kolorysty-
ce i świetnych właściwo-
ściach. Połączenie drewna 
i stali zabezpiecza przed 
wilgocią oraz zapewnia 
sztywność i szczelność 
konstrukcji przez lata.

dąb złoty

orzech

antracyt DS1

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „80”, „90” 1 2 091,00 zł

netto: 1 700 zł
1 660,50 zł

netto: 1 350 zł

2, 5 2 398,50 zł
netto: 1 950 zł

1 968,00 zł
netto: 1 600 zł

3 2 460,00 zł
netto: 2 000 zł

2 029,50 zł
netto: 1 650 zł

4 2 767,50 zł
netto: 2 250 zł

2 337,00 zł
netto: 1 900 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1 3 505,50 zł
netto: 2 850 zł

3 075,00 zł
netto: 2 500 zł

2, 5 4 120,50 zł
netto: 3 350 zł

3 690,00 zł
netto: 3 000 zł

3 4 243,50 zł
netto: 3 450 zł

3 813,00 zł
netto: 3 100 zł

4 4 858,50 zł
netto: 3 950 zł

4 428,00 zł
netto: 3 600 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS2 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką przeszkloną

3 4 489,50 zł
netto: 3 650 zł

4 059,00 zł
netto: 3 300 zł

4 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z ofertą usług 
i akcesoriów za dopłatą. Znajdą ją Państwo na stronach 20-21.

Drzwi głębokotłoczone

14
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Fedora 2

Fedora 4

Fedora 3

Fedora 5

lustro

diamenty

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

lustro

diamenty

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

lustro

łezki

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1 DS2

lustro

łezki

Dostępne szyby:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

Przedstawiamy szybę łezki. Swoją nazwę zawdzięcza 
ołowianym zdobieniom o ciekawym kształcie. Wykonana 
jest z trzech rodzajów szkła: lustra, teksturowanego oraz 
wypukłego kryształu. Cechuje się niewielką refleksyjnością  
i zapewnia wysoki poziom prywatności.

Wybierz drzwi Disting i zapomnij o problemach!
Wybór drzwi stalowo-drewnianych uchroni Państwa przed 
wadami drzwi stalowych (przemarzaniem ościeżnicy, 
zbierającą się wilgocią i podatnością na zagrzybienie), w ich 
miejsce przynosząc zalety drewna.

1

1

Drewno klejone 
warstwowo

2

32 3

Okleina w kolorze 
skrzydła
Uszczelka 15



Cennik

Dafne 1

Harmonijne tłoczenia, listewki i szyby to akordy wesoło brzmiące 
w drzwiach Dafne. Najlepsze duety stworzą z klasycznymi domami!

Drzwi Dafne to modele 
o bogatym designie, 
za którym stoją wyso-
kiej jakości materiały: 
zestrojone ze sobą stal 
oraz drewno. Nadawany 
przez nie rytm gwarantuje 
komfortowe użytkowanie 
przez całe lata i sytuuje 
drzwi w segmencie 
premium.

dąb złoty

orzech

Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „90” 1 2 091,00 zł

netto: 1 700 zł
1 660,50 zł

netto: 1 350 zł

2 2 398,50 zł
netto: 1 950 zł

1 968,00 zł
netto: 1 600 zł

3, 5 2 460,00 zł
netto: 2 000 zł

2 029,50 zł
netto: 1 650 zł

4 2 890,50 zł
netto: 2 350 zł

2 460,00 zł
netto: 2 000 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1 3 505,50 zł
netto: 2 850 zł

3 075,00 zł
netto: 2 500 zł

2 4 120,50 zł
netto: 3 350 zł

3 690,00 zł
netto: 3 000 zł

3, 5 4 243,50 zł
netto: 3 450 zł

3 813,00 zł
netto: 3 100 zł

4 5 104,50 zł
netto: 4 150 zł

4 674,00 zł
netto: 3 800 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS2 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką przeszkloną

4 5 350,50 zł
netto: 4 350 zł

4 920,00 zł
netto: 4 000 zł

DS1

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi głębokotłoczone

Za dopłatą w wysokości 490,00 zł netto (brutto: 602,70 zł) drzwi 
Dafne możemy wykonać w szerokości „100”. 16
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Dafne 2

Dafne 4

Dafne 3

Dafne 5

lustro

diamenty*

Dostępne szyby:

lustro

diamenty

diamenty

Dostępne szyby:

lustro

Dostępne szyby:

lustro

łezki

Dostępne szyby:

Działamy szybko!
Czas, który upłynie od momentu 
złożenia zamówienia do chwili, w której 
cieszyć się będą Państwo komfortowym 
użytkowaniem drzwi, skracamy do 
minimum. Zazwyczaj drzwi są gotowe 
do odbioru po upływie tygodnia. 

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1

DS1

DS1

DS2

Co wchodzi w skład zestawów?

zestaw bez okuć zestaw z okuciami

skrzydło drzwiowe

ościeżnica 
drewniana

próg aluminiowo-
-drewniany

klamka 
i rozeta Haga

wkładki WILKA 
(system jednego klucza)

osłonki na zawiasy

okapnik*

(zawiera także elementy zestawu bez okuć)

* okapnik instalowany jest w standardzie w drzwiach jednoskrzydłowych otwieranych do wewnątrz; 
nie instalujemy go w drzwiach dwuskrzydłowych (także za dopłatą)

* niedostępna w wersji 
z przeszkloną dostawką

17



Cennik

Dopłaty

Bianka 1
Produkt/usługa Netto Brutto

Skrócenie drzwi (szczegóły – str. 22) 100,00 zł 123,00 zł

Okapnik (dla drzwi otwier. na zewn.) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykańczające (komplet) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (komplet) 50,00 zł 61,50 zł

Akcent w drzwiach Bianka pada na ciekawe tłoczenia, których takt może być 
urozmaicony szybą. Taka harmonia najlepiej brzmi w klasycznych domach!

Połączenie stali i drew-
na w drzwiach Bianka 
oznacza długotrwałą 
radość z ich wytrzymałości 
i komfortu użytkowania. 
Te oferowane w kilku 
barwach luksusowe drzwi 
zadowolą wielbicieli 
tradycyjnego wzornictwa 
i stworzą z ich domami 
zgrany zespół!

dąb złoty

orzech

Produkt Model Z okuciami Bez okuć
Drzwi o szer. „80”, „90” 1 2 091,00 zł

netto: 1 700 zł
1 660,50 zł

netto: 1 350 zł

2, 2b, 2c 2 644,50 zł
netto: 2 150 zł

2 214,00 zł
netto: 1 800 zł

Drzwi dwuskrzydłowe DS1 

o szer. „125”, „135” 

z dostawką pełną

1 3 505,50 zł
netto: 2 850 zł

3 075,00 zł
netto: 2 500 zł

2, 2b, 2c 4 612,50 zł
netto: 3 750 zł

4 182,00 zł
netto: 3400 zł

DS1

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi płytkotłoczone

Gwarantujemy szybką realizację zamówień na drzwi marki 
Disting oraz ich sprawny montaż!18
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Bianka 2

lustro

Dostępne szyby:

Bianka 2b Bianka 2c

diamenty

Dostępne szyby:

witraż

Dostępne szyby:

Szyba w drzwiach Bianka jest istotnym elementem ich stylistyki. 
Dlatego oferujemy ją w trzech wersjach do wyboru: diamenty i witraż to 
wersje bogatsze w zdobienia, natomiast lustro pozostaje propozycją dla 
zwolenników prostszych form.

Wiemy, że nasze drzwi to synonim najwyższej jakości. Dlatego 
bez wahania udzielamy na nie aż 2-letniej gwarancji. Czas 
ten pozwoli Państwu przekonać się, że dokonali Państwo 
najlepszego wyboru!

24 m-ce
gwarancji

Wszystkie jednoskrzydłowe modele, które 
otwierane są do środka, wyposażamy 
w posiadający dodatkową uszczelkę okapnik.
To niewielka listewka montowana przy dolnej krawędzi 
skrzydła, która zapobiega przemakaniu w deszczową i śnieżną 
pogodę oraz dodatkowo podwyższa izolacyjność drzwi.

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

Drzwi 
dwuskrzydłowe:

DS1

DS1 DS1

19



Klamki i akcesoria

patyna, 
nikiel/satyna

inox

kolor: inox

inox

okucia anty-
włamaniowe, 
klasa 3

okucia anty-
włamaniowe, 
klasa 3

inox

1 2

Produkt z serii KR Center Netto Brutto
Klamka z długim szyldem (1) 70,00 zł 86,10 zł

Rozeta prostokątna (2) 30,00 zł 36,90 zł

Produkt z serii Prestige Netto Brutto
Klamka z długim szyldem (1) 195,00 zł 239,85 zł

Klamka z zabezpieczeniem wkładki (2) 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-gałka (3) 210,00 zł 258,30 zł

Klamka-gałka z zabezpiecz. wkładki 230,00 zł 282,90 zł

Rozeta (4) 115,00 zł 141,45 zł

Rozeta z zabezpieczeniem wkładki (5) 140,00 zł 172,20 zł

Produkt z serii Royal Netto Brutto
Klamka z długim szyldem 195,00 zł 239,85 zł

Klamka z zabezpieczeniem wkładki (1) 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-pochwyt (2) 210,00 zł 258,30 zł

Klamka-pochwyt z zabezpiecz. wkładki 230,00 zł 282,90 zł

Rozeta (3) 115,00 zł 141,45 zł

Rozeta z zabezpieczeniem wkładki (4) 140,00 zł 172,20 zł

Produkt z serii Haga Netto Brutto
Klamka z długim szyldem (1) 120,00 zł 147,60 zł

Klamka-pochwyt (2) 140,00 zł 172,20 zł

Rozeta (3) 50,00 zł 61,50 zł

Kolory:

Kolor: Kolor:

Kolor:

KR Center

Prestige Royal

Haga

1 1

1

3 2

2

4 3

5 4

3

2

Klamka i rozeta Haga są standardowym elementem zestawu z okuciami. Jeśli zdecydują się 
Państwo na jego zakup, w skrzydle fabrycznie wywiercone będą otwory. 

Osłonki na zawiasy (6 szt.)

netto: 50,00 zł

61,50 zł

20
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inoxinox

stal nierdzewnastal nierdzewna

3 2 32

1 1

Produkt z serii Onyx Netto Brutto
Klamka (1) 70,00 zł 86,10 zł

Klamka-gałka ruchoma (2) 80,00 zł 98,40 zł

Rozeta, zamek WB (3) 50,00 zł 61,50 zł

Długość Netto Brutto
120 cm 400,00 zł 492,00 zł

160 cm 450,00 zł 553,50 zł

Rodzaj Netto Brutto
Bez gałki 40,00 zł 49,20 zł

Z gałką 50,00 zł 61,50 zł

Netto Brutto
Wkładka 170,00 zł 209,10 zł

Długość Netto Brutto
120 cm 400,00 zł 492,00 zł

160 cm 450,00 zł 553,50 zł

Produkt z serii Panamera Netto Brutto
Klamka (1) 70,00 zł 86,10 zł

Klamka-gałka ruchoma (2) 80,00 zł 98,40 zł

Rozeta (3) 50,00 zł 61,50 zł

Kolor:Kolor:

Materiał:Materiał:

Onyx

Pochwyty

Panamera

1

3

2

4

kolor: inox kolory: nikiel/satyna, mosiądz; rozmiar: 31/51

kolory: nikiel/satyna, mosiądz; rozmiar: 30/50

kolor: inox

średnica (Ø): 34 mm

wymiary: 20 (grub.) x 40 (szer.) mm

Pochwyt Linea (1) Wkładka patentowa

Wkładka WILKA 
(sys. jednego klucza, klasa „B”)

Pochwyt Profile (2)

Długość Netto Brutto
120 cm 450,00 zł 553,50 zł

kolor: inox wymiary: 20 (grub.) x 40 (szer.) mm

Długość Netto Brutto
120 cm 450,00 zł 553,50 zł

kolor: inox wymiary: 20 (grub.) x 40 (szer.) mm

Pochwyt Arco (3)

Pochwyt Belly (4)

Inne produkty i usługi

Produkt/usługa Netto Brutto
Drzwi o szerokości „100” 490,00 zł 602,70 zł

Skrócenie drzwi (szczegóły – str. 22) 100,00 zł 123,00 zł

Okapnik (dla drzwi otwier. na zewn.) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykańczające (komplet) 120,00 zł 147,60 zł

1

2

Unikalna technologia: 
elementy montażowe 
każdego z pochwytów 
nie są widoczne po stro-
nie mieszkania.

4
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Informacje techniczneInformacje techniczne

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych Disting zalecana jest 
odpowiednia ich eksploatacja:

• Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów 
atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami 
montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych 
drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.

• Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 1 metr.
• Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac 

murarskich i osuszeniu tynków.

Model

Standardowy 
zewnętrzny wymiar 
ościeżnicy

Zewnętrzny wymiar ościeżnicy 
po skróceniu (do wyboru jest 
jedna z trzech opcji)

Otello, przeszklone 209,5 cm 205 cm Nie występuje Nie występuje

Otello, bez szyby 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Mario 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Figaro 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Fedora 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Dafne 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Bianka 209,5 cm 205 cm 200 cm Nie występuje

Uwaga, nie skracamy drzwi dwuskrzydłowych oraz drzwi o szerokości „100”!
Skrócenie drzwi polega na obcięciu skrzydła drzwiowego oraz ościeżnicy. Miejsca mocowania 
klamki i zawiasów są identyczne, jak w typowych drzwiach.

Typ (światło przejścia)
Zewnętrzny wymiar 
ościeżnicy

Wymiar otworu 
montażowego

„125” (skrzydło główne: 85 cm, dostawka: 44 cm) 137 x 209,5 cm 140 x 211 cm

„135” (skrzydło główne: 95 cm, dostawka: 44 cm) 147 x 209,5 cm 150 x 211 cm

Typ (światło przejścia)
Zewnętrzny wymiar 
ościeżnicy

Wymiar otworu 
montażowego

„80” (80 x 200 cm) 92,5 x 209,5 cm 95 x 211 cm

„90” (90 x 200 cm) 102,5 x 209,5 cm 105 x 211 cm

„100” (100 x 200 cm) 112,5 x 209,5 cm 115 x 211 cm

Wymiary drzwi dwuskrzydłowych

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Informacje dotyczące eksploatacji

Możliwość skrócenia drzwi

Jeśli nie dokonają 
Państwo wyboru rodzaju 

szyby, uznamy, że są 
Państwo zainteresowani 
szybą lustro. Domyślnie 
drzwi Disting otwierane 

są „na zewnątrz” – także 
w tym wypadku nieokre-
ślenie preferencji będzie 

rozumiane jako wybór 
standardowego rozwiązania. 

W drzwiach dwuskrzydło-
wych nie instalujemy 

okapnika (nawet 
za dopłatą).

próg aluminiowo-
drewniany

uszczelka w progu

20
35

20
00

20
39

20
95

60

95

55

21

okapnik

35

uszczelka
w ościeżnicy

ościeżnica
drewniana

uszczelka
w skrzydle

22
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Przykładowe drzwi dwuskrzydłowe

← widok z zewnątrz domu

widok od wewnątrz ↓

2

1

3

5

4

2

1 Okleina w kolorze antracyt

3 Pochwyt  Profile o długości 120 cm (za dopłatą)

3 Wkładka WILKA, system jednego klucza, klasa „B” (za dopłatą)

2Szyba lustro (do wyboru są także inne)

4Klamka-gałka oraz rozeta Onyx (za dopłatą)

Poniżej, na przykładzie drzwi Mario 4b DS2, przedstawiliśmy ich przykładową konfigurację. Państwa uwadze polecamy także możliwość 
zakupu dodatkowego wyposażenia: okuć oraz wkładek.

lustro

Szyba (2)

Przykładowa konfiguracja

Domyślnie w drzwiach Disting 
instalowane jest lustro weneckie. 
Osoba stojąca na zewnątrz 
domu zobaczy w niej odbicie 
swoje oraz otoczenia. Z kolei 
osoby znajdujące się wewnątrz 
będą widziały to, co znajduje 
się po drugiej stronie.

Dyskretny mechanizm otwierania 
drzwi dwuskrzydłowych 23



Producent drzwi Disting
ul. Łużycka 42d
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie

Sprzedaż naszych produktów odbywa się za pośrednictwem 
szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej 
Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.disting.pl.

infolinia: +48 32 478 15 80
adres e-mail: biuro@disting.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, 
ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do różnic 
między kolorystyką katalogu a rzeczywistą, a także prawo do zmian.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu 
bez pisemnej zgody właściciela marki Disting – zabronione.

Projekt i skład: Oxido (www.oxido.pl).


