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Sprawdzone przez
tysiące Klientów
Jesteśmy przekonani, że bez ciężkiej pracy, determinacji
i gotowości do ciągłej nauki nie może powstać nic trwałego.
Tylko prawdziwa pasja może przerodzić się w coś, co będzie
służyć i cieszyć latami. W myśl tego w KR CENTER® od wielu
już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem
używane są w domach w całej Polsce.
Ciężko pracujemy na Państwa zaufanie: monitorujemy rynek, jesteśmy na bieżąco z trendami i słuchamy Państwa potrzeb. W zgodzie z nimi produkujemy
drzwi cechujące się wysoką jakością i bardzo dobrymi parametrami. W naszej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: setki modeli, wiele kolorów i akcesoriów
to gwarancja, że zaspokoimy Państwa potrzeby.
Pracownicy naszej firmy wkładają maksimum zaangażowania, aby dostarczyć
Państwu produkty, które spełnią oczekiwania i bezproblemowo będą
działać przez lata. Chcemy tworzyć ofertę, do której się wraca; chcemy, aby
KR CENTER® było synonimem firmy rzetelnej i godnej zaufania. Pragniemy być
częścią Państwa najlepszych wyborów, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby
utrzymywać najwyższe standardy.
Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion zaprezentowane na kolejnych stronach
katalogu są najlepszym dowodem wierności naszym ideałom. Postawiliśmy
na dopracowaną konstrukcję, sprawdzoną przez tysiące Klientów, oraz na nowoczesne wzornictwo. Chcemy, by drzwi Bastion pracowały dla Państwa przez
lata, dlatego produkujemy je z dbałością o szczegóły, z solidnych materiałów.
Bogata oferta pozwali Państwu wybrać model idealnie dopasowany do stylistyki klatki schodowej i mieszkania.
Wiemy, że wybór drzwi do mieszkania to ważna sprawa, a opcji konfiguracyjnych jest mnóstwo. W podjęciu decyzji pomogą Państwu sprzedawcy, z którymi współpracujemy. Aby znaleźć sklep najbliżej Państwa, zapraszamy na
naszą stronę internetową, gdzie znajduje się interaktywna mapa.
Będziemy zaszczyceni, jeśli również Państwo zechcą dołączyć do grona użytkowników drzwi Bastion! Zapraszamy do lektury katalogu oraz konfiguracji
drzwi w naszym narzędziu online: www.kreator.krcenter.pl.

Pracownicy
KR CENTER® Sp. z o.o.
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Przedstawiamy

drzwi Bastion

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.
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Przedstawiamy drzwi Bastion

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Przemyślana konstrukcja

Dobrane wyposażenie

Swoboda kreacji

W konstrukcji drzwi Bastion nie ma elementu przypadkowego. Aluminiowy profil
wzmacnia ramę, co przekłada się na długie lata pracy. Dźwiękochłonna płyta oraz
odpowiednio rozmieszczone uszczelki zapewniają izolację akustyczną wynoszącą
32 dB. Gruba folia dekoracyjna nakładana
jest tak, aby łączenia nie występowały na
krawędziach. Skrzydło może zostać osadzone na jednej z nawet sześciu ościeżnic.

Wyposażenie drzwi Bastion dobraliśmy
z uwzględnieniem ich specyfiki. W zestawie są zawiasy umożliwiające regulację
w trzech płaszczyznach oraz bolce antywyważeniowe. Dołączamy także komplet
uszczelek, szerokokątny wizjer oraz aluminiowy próg z wkładką drewnianą. Na szczególną uwagę zasługują komplety okuć
dostępne za dopłatą. Zawierają klamkę,
rozetę oraz wkładki w syst. jednego klucza.

Oferta drzwi Bastion to mnogość tłoczeń,
kolorów i ozdób. Znajdą w niej Państwo
zarówno modele tradycyjne, jak i nowoczesne. Zachęcamy do zabawy możliwościami: kontrastowego zestawiania oklein
z aluminiowymi ozdobami, dopasowywania koloru drzwi do wnętrza oraz zakupu
ponadczasowych okuć Trust i KR CENTER,
które w komplecie wraz z wkładkami dostępne są taniej niż kupowane osobno.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych.

Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji odpowiadających 3 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

Okleiny

heban

cedr

akacja

dąb bagienny

dąb szary

dąb japoński

orzech

orzech japoński

dąb złoty

olcha

dąb

sonoma

kasztan

wenge deska

grafit horyzont*

grafit

grafit stary

biały

mokka

beton ołówkowy

beton srebrny

beton naturalny

www.krcenter.pl/bastion

* Usłojenie poziome

Przedstawiamy drzwi Bastion
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Lacobel
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion L

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 600,00 zł

1 968,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

2 200,00 zł

2 706,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 900,00 zł

2 337,00 zł

Drzwi standardowo dostarczamy w wersji otwieranej do środka. Jeśli potrzebują Państwo wersji
otwieranej na zewnątrz, prosimy zaznaczyć to w zamówieniu.
Ważne: Panel szklany Lacobel zamontowany jest z jednej strony drzwi, od strony ościeżnicy.
Nie ma możliwości zainstalowania go obustronnie.

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Osłonki na zawiasy (dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi)

30,00 zł

36,90 zł

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi
Więcej opcji dodatkowych
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Lacobel

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć
Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

str. 34-35

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Kolory progu
Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

Próg czarny dostępny jest dla drzwi z ościeżnicami
drewnianymi.

Kolory szyb (lacobel)
Proponujemy dwa kolory szklanych paneli:
szyba
czarna

Bastion

Bastion

L-03

L-04

kolor okleiny na zdjęciu: biały

Ważne: Panel szklany Lacobel zamontowany jest z jednej strony drzwi, od strony
ościeżnicy. Nie ma możliwości zainstalowania go obustronnie.

kolor okleiny na zdjęciu: dąb bagienny

szyba
biała

kolor okleiny na zdjęciu: grafit

kolor okleiny na zdjęciu: grafit stary

próg
srebrny

Bastion

Bastion

L-01

L-02

www.krcenter.pl/bastion

Lacobel
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Alu Black
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion B

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

2 150,00 zł

2 644,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 800,00 zł

2 214,00 zł

Drzwi standardowo dostarczamy w wersji otwieranej do środka. Jeśli potrzebują Państwo wersji
otwieranej na zewnątrz, prosimy zaznaczyć to w zamówieniu.
Ważne: Aluminiowe elementy dekoracyjne instalowane są z obu stron drzwi. Są wtłaczane,
a nie naklejane, co gwarantuje ich większą trwałość.

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Osłonki na zawiasy (dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi)

30,00 zł

36,90 zł

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi
Więcej opcji dodatkowych
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Alu Black

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć
Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

str. 34-35

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Kolory progu
Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

Próg czarny dostępny jest dla drzwi z ościeżnicami
drewnianymi.

Drzwi w standardzie
Jeśli na zamówieniu nie zostanie określone inaczej, dostarczymy drzwi w wersji otwieranej do środka.
Ważne: Wstawki aluminiowe w kolorze czarnym
montowane są z dwóch stron drzwi.

Bastion

B-72

B-71

kolor okleiny na zdjęciu: dąb bagienny

www.kreator.krcenter.pl

Bastion

kolor okleiny na zdjęciu: beton ołówkowy

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

kolor okleiny na zdjęciu: dąb

kolor okleiny na zdjęciu: grafit horyzont

próg
srebrny

Bastion

Bastion

B-73

B-74

www.krcenter.pl/bastion

Alu Black

9

Alu
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion A

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 950,00 zł

2 398,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 600,00 zł

1 968,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Osłonki na zawiasy (dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi)

30,00 zł

36,90 zł

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi*
Więcej opcji dodatkowych
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Alu

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć

str. 34-35

Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

* Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega
jedynie skrzydło.

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Kolory progu
Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

kolor okleiny na zdjęciu: dąb

Próg czarny dostępny jest tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi. Dla drzwi na ościeżnicach
stalowych oferujemy wyłącznie próg srebrny.

kolor okleiny na zdjęciu: grafit

próg
srebrny

Drzwi w standardzie
Jeśli na zamówieniu nie zostanie określone inaczej, dostarczymy drzwi w wersji otwieranej do środka.
Ważne: Wstawki aluminiowe w kolorze srebrnym
montowane są z dwóch stron drzwi.

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

Bastion

A-30

A-33

kolor okleiny na zdjęciu: dąb japoński

kolor okleiny na zdjęciu: grafit horyzont

www.kreator.krcenter.pl

Bastion

Bastion

Bastion

A-39

A-66

www.krcenter.pl/bastion

Alu

11

kolor okleiny na zdjęciu: grafit

kolor okleiny na zdjęciu: orzech japoński

Wszystkie modele drzwi Bastion
wyposażone są w płyty dźwiękochłonne. Ich skuteczność
potwierdziły badania.

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

Bastion

Bastion

kreator.krcenter.pl

A-37

kolor okleiny na zdjęciu: grafit

kolor okleiny na zdjęciu: grafit stary

kolor okleiny na zdjęciu: dąb bagienny

A-34

Bastion

Bastion

Bastion

A-31

A-68

A-67
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Alu

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Cennik
/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 950,00 zł

2 398,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 600,00 zł

1 968,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Kolory progu*

próg
srebrny

Próg dostępny jest w dwóch kolorach do wyboru:

kolor okleiny na zdjęciu: beton srebrny

Drzwi z kolekcji Bastion A

próg
czarny

Drzwi w standardzie

Bastion

* Próg czarny dostępny jest tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi. Dla drzwi na ościeżnicach
stalowych oferujemy wyłącznie próg srebrny.

kolor okleiny na zdjęciu: dąb szary

A-65

kolor okleiny na zdjęciu: dąb

Jeśli na zamówieniu nie zostanie określone inaczej, dostarczymy drzwi w wersji otwieranej do środka.

Bastion

Bastion

A-38

A-40

www.krcenter.pl/bastion

Alu
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Alu Radius
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion R

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

2 000,00 zł

2 460,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 650,00 zł

2 029,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 400,00 zł

1 722,00 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Osłonki na zawiasy (dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi)

30,00 zł

36,90 zł

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi*
Więcej opcji dodatkowych
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Alu Radius

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć

str. 34-35

Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

* Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega
jedynie skrzydło.

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Kolory progu
Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

Próg czarny dostępny jest tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi. Dla drzwi na ościeżnicach
stalowych oferujemy wyłącznie próg srebrny.

Drzwi w standardzie
Jeśli na zamówieniu nie zostanie określone inaczej, dostarczymy drzwi w wersji otwieranej do środka.
Ważne: Wstawki aluminiowe w kolorze srebrnym
montowane są z dwóch stron drzwi.

Bastion

R-59

R-64

kolor okleiny na zdjęciu: sonoma

www.kreator.krcenter.pl

Bastion

kolor okleiny na zdjęciu: orzech japoński

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

kolor okleiny na zdjęciu: dąb

kolor okleiny na zdjęciu: beton srebrny

próg
srebrny

Bastion

Bastion

R-61

R-63

www.krcenter.pl/bastion

Alu Radius
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Aluminiowe elementy dekoracyjne są wtłoczone
w drzwi, a nie wyłącznie naklejone na ich powierzchnię, co zapewnia im ponadprzeciętną trwałość.
Jakość tkwi w szczegółach!
Ważne: Elementy aluminiowe są zainstalowane po
obu stronach drzwi.

Bastion R-60
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

Cennik
/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 450,00 zł

1 783,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

2 100,00 zł

2 583,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 750,00 zł

2 152,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 450,00 zł

1 783,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 400,00 zł

1 722,00 zł

Szerokości: „80”, „80NW”, „90”
(dostępność w zależności od
typu ościeżnicy)
Ważne: Drzwi z ościeżnicami
drewnianymi mogą być wyposażone w próg w kolorze
czarnym lub srebrnym.

kolor okleiny na zdjęciu: grafit

Drzwi Bastion R-60

Komplety okuć
Bastion Premium

Bastion Standard

W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).

bez VAT:

bez VAT:

390,00 zł
16

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion R-60

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

Bastion

R-60

Sprawdzone przez tysiące Klientów

kolor okleiny na zdjęciu: dąb szary

Bastion

S-91

Klasyczne
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokość

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”

Drzwi Bastion S-91

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 950,00 zł

2 398,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 600,00 zł

1 968,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 350,00 zł

1 660,50 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Skrócenie drzwi*

100,00 zł

Więcej opcji dodatkowych

123,00 zł
str. 34-35

Ważne: Drzwi z ościeżnicami drewnianymi mogą być wyposażone w próg w kolorze czarnym lub
srebrnym. Progi do drzwi na ościeżnicy stalowej dostępne są wyłącznie w kolorze srebrnym.

www.krcenter.pl/bastion

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć
Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

* Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega
jedynie skrzydło.

Klasyczne
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kolor okleiny na zdjęciu: dąb japoński

Bastion

T-16

Tradycyjne
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion T

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 900,00 zł

2 337,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 550,00 zł

1 906,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Skrócenie drzwi*

100,00 zł

Więcej opcji dodatkowych

123,00 zł
str. 34-35

Ważne: Drzwi z ościeżnicami drewnianymi mogą być wyposażone w próg w kolorze czarnym lub
srebrnym. Progi do drzwi na ościeżnicy stalowej, dostępne są wyłącznie w kolorze srebrnym.
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Tradycyjne

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć
Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

* Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega
jedynie skrzydło.

Sprawdzone przez tysiące Klientów

www.krcenter.pl/bastion

kolor okleiny na zdjęciu: sonoma

kolor okleiny na zdjęciu: mokka

kolor okleiny na zdjęciu: sonoma

Bastion
Bastion
Bastion

T-18
T-20
T-22

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

kreator.krcenter.pl

Bastion

Bastion

Bastion

T-56

T-17

T-19

Tradycyjne
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kolor okleiny na zdjęciu: biały

kolor okleiny na zdjęciu: kasztan

kolor okleiny na zdjęciu: cedr

kolor okleiny na zdjęciu: orzech

Bastion

N-04

Nowoczesne
Parametry
Konstrukcja

Wyposażenie

Szerokości

Skrzydło oparte na ramie drewnianej, wzmocnionej
aluminiowymi profilami, wypełnione płytą dźwiękochłonną. Obłożone płytami MDF o grub. 6 mm każda
i oklejone folią PVC. Do wyboru jest kilka ościeżnic.

Drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe,
uszczelki (w skrzydle, progu i ościeżnicy), wizjer
szerokokątny, trzy zawiasy umożliwiające regulację
oraz bolce antywyważeniowe.

„80”, „80NW”, „90” (w zależności od typu ościeżnicy)

Drzwi z kolekcji Bastion N

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 900,00 zł

2 337,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 550,00 zł

1 906,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Opcje dodatkowe za dopłatą
Nazwa produktu lub usługi

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Komplet okuć Bastion Premium (antywłamaniowy)

390,00 zł

479,70 zł

Komplet okuć Bastion Standard

140,00 zł

172,20 zł

Opaski wykańczające

50,00 zł

61,50 zł

Osłonki na zawiasy (dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi)

30,00 zł

36,90 zł

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi*
Więcej opcji dodatkowych
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Nowoczesne

Lista oklein dostępna na stronie 5.

Komplety okuć

str. 34-35

Polecamy

Cennik

Okleiny

Bastion Premium (antywłamaniowy)
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).
bez VAT:

390,00 zł

z 23% VAT:

479,70 zł

Bastion Standard
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).
bez VAT:

140,00 zł

z 23% VAT:

172,20 zł

* Przy zakupie drzwi z ościeżnicą stalową, skróceniu podlega
jedynie skrzydło.

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Kolory progu

Próg czarny dostępny jest tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi. Dla drzwi na ościeżnicach
stalowych oferujemy wyłącznie próg srebrny.

Drzwi w standardzie
Jeśli na zamówieniu nie zostanie określone inaczej, dostarczymy drzwi w wersji otwieranej do środka.

Dostosuj swoje drzwi
w konfiguratorze online

Bastion

Bastion

N-09

N-07

kolor okleiny na zdjęciu: sonoma

kolor okleiny na zdjęciu: beton srebrny

www.kreator.krcenter.pl

kolor okleiny na zdjęciu: dąb

próg
czarny

kolor okleiny na zdjęciu: dąb stary

próg
srebrny

kolor okleiny na zdjęciu: dąb bagienny

Próg dostępny jest w dwóch kolorach:

Bastion

Bastion

Bastion

N-03

N-08

N-53

www.krcenter.pl/bastion

Nowoczesne
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kolor okleiny na zdjęciu: dąb

Bastion N-02

Bastion

N-02

Cennik
Drzwi Bastion N-02

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Drzwi Bastion N-02

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Z ościeżnicą drewnianą, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną

1 250,00 zł

1 537,50 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną

1 900,00 zł

2 337,00 zł

Z ościeżnicą stalową, pełną, kątową

1 300,00 zł

1 599,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową

1 550,00 zł

1 906,50 zł

Z ościeżnicą stalową, połówkową

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Kolory progu

Drzwi w standardzie

Próg dostępny jest w dwóch kolorach:

Jeśli na zamówieniu nie zostanie
określone inaczej, dostarczymy drzwi
w wersji otwieranej do środka (to standardowa wersja).

próg
srebrny

22

Nowoczesne

próg
czarny

Próg czarny dostępny jest tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.
Dla drzwi na ościeżnicach stalowych oferujemy wyłącznie próg srebrny.

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Drzwi śródlokalowe Bastion dostępne są między innymi z ościeżnicą drewnianą regulowaną, dzięki czemu mogą zostać dopasowane do ścian różnej grubości. Skrzydło,
ościeżnica i próg wykończone są wówczas tą samą okleiną.

www.krcenter.pl/bastion

Nowoczesne
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Komplet okuć

Polecamy

Bastion Premium (antywłamaniowy)
ŚĆ
NOW1O9
20

Antywłamaniowy komplet
okuć Bastion Premium zawiera:
antywłamaniową klamkę i rozetę
Trust (kolor inox) firmy Axa oraz
wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 pracujące w systemie
jednego klucza (kolor nikiel)

bez VAT:

390,00 zł
z 23% VAT:

479,70 zł

Klamka i rozeta Trust od strony
zewnętrznej drzwi mają aż 12 mm
grubości
Wkładka nie wystaje poza powierzchnię szyldu, dzięki czemu
nie ma możliwości jej wyłamania

Klamka i rozeta Trust
posiadają dodatkową
blachę antyrozwierceniową
Szyldy montowane są
na 3 śrubach hartowanych
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Informacje techniczne
A

B

B

9

8

Konstrukcja drzwi

C

Elementy
konstrukcyjne

2

4

A rama z drewna klejonego
B aluminiowy profil wzmacniający
C płyta dźwiękochłonna
D płyta MDF o grubości 6 mm
E okleina PCV
F wybrana ościeżnica

7

9

8

1
2
3
4
5

D

1

Wyposażenie
drzwi

3

5

F

6
7
8
9

zamek dolny (trójbolcowy)
zamek górny (trójbolcowy)
klamka2
rozeta2
uszczelka (w skrzydle,
progu i ościeżnicy)
próg
wizjer szerokokątny
zawiasy
bolce antywyważeniowe

5
* Klamka i rozeta dostępne są za
dopłatą. Polecamy w szczególności
zakup jednego z dwóch kompletów
okuć: Bastion Standard lub Bastion
Premium. Szczegóły przedstawiliśmy
na stronie 35.

E

9

5

8

6

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewn. między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych. Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji
odpowiadających 3 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

www.krcenter.pl/bastion

Informacje techniczne

25

Drzwi z ościeżnicą
drewnianą pełną
I

Ościeżnica pełna, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż do ścian każdej grubości od 10 cm.
Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być
stosowane także dla drzwi w rozmiarze „80NW”.

Za wysoki poziom bezpieczeństwa
w drzwiach z grupy Bastion odpowiadają
m.in. solidne bolce antywyważeniowe.

A
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

rama z drewna klejonego
aluminiowy profil wzmacniający
płyta dźwiękochłonna
płyta MDF o grubości 6 mm
okleina PCV
ościeżnica
próg aluminiowy z wkładką drewnianą
uszczelka
otwór na bolec antywyważeniowy
zawias umożliwiający regulację
w trzech płaszczyznach

H
C

F

E

D

Kolory progu
Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

próg
srebrny

I
J

G
H

Tabela wymiarów

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion na ościeżnicy drewnianej pełnej:
Rozmiar drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła
Wymiar A

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wysokość
światła
przejścia

Zalecana szerokość otworu
w ścianie

Zalecana wysokość otworu
w ścianie

Wymiar E

„80”

850 mm

901 mm

2080 mm

801 mm

2003 mm

931 mm

2110 mm

„80NW”

800 mm

851 mm

2050 mm

751 mm

1973 mm

881 mm

2080 mm

„90”

950 mm

1001 mm

2080 mm

901 mm

2003 mm

1031 mm

2110 mm
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Ościeżnice drewniane

Sprawdzone przez tysiące Klientów

100

500

mur

50

30

20

luz montażowy

pianka montażowa

pianka montażowa

C

46

E

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

wizjer

posadzka

mur
pianka
montażowa
wzmacniający
profil aluminiowy

60

B

15

15

D

50
30

46

luz montażowy

10

14

8

26

20

wylewka

A

Znaczenie symboli
A – Szerokość skrzydła
B – Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C – Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D – Szerokość światła przejścia
E – Wysokość światła przejścia

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,
dostarczymy drzwi otwierane do środka.

www.krcenter.pl/bastion

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

Ościeżnice drewniane
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Drzwi z ościeżnicą
drewnianą regulowaną
B

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 do 30 cm (regulacja panelu ościeżnicy możliwa jest co 1 cm).
Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być
stosowane dla drzwi w rozmiarze „80”, „80NW” oraz „90”.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

rama z drewna klejonego
aluminiowy profil wzmacniający
płyta dźwiękochłonna
płyta MDF o grubości 6 mm
okleina PCV
ościeżnica
próg aluminiowy z wkładką drewnianą
uszczelka
otwór na bolec antywyważeniowy

Drzwi Bastion są bardzo solidne. Mogą być eksploatowane w warunkach ciężkich odpowiadających 3 klasie
wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

A

H

B
F

Kolory progu

E

Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
I

C
D

próg
czarny

próg
srebrny

G

H

Tabela wymiarów

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion na ościeżnicy drewnianej regulowanej:
Rozmiar Całkowita
drzwi
szerokość
skrzydła
Wymiar A

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Szerokość
Wysokość
Wymiar
zewn. oścież. zewn. oścież. ustalony z
z opaską
z opaską
Klientem

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Wymiar G

Zalecana
szerokość
otworu
w ścianie

Zalecana
wysokość
otworu
w ścianie

Wymiar H

„80”

850 mm

865 mm

2061 mm

801 mm

2003 mm

973 mm

2115 mm

100-300 mm

895 mm

2091 mm

„80NW”

800 mm

815 mm

2031 mm

751 mm

1973 mm

923 mm

2085 mm

100-300 mm

845 mm

2061 mm

„90”

950 mm

965 mm

2061 mm

901 mm

2003 mm

1073 mm

2115 mm

100-300 mm

995 mm

2091 mm
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Ościeżnice drewniane

Sprawdzone przez tysiące Klientów

H

pianka montażowa

pianka montażowa

46

E

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

G

wizjer

C

zakres regulacji
co 10 mm

mur

luz montażowy

500

20

26

posadzka

10

14

8

26

20

wylewka

B

15

luz montażowy
26

D

zakres regulacji
co 10 mm

26

H

46

mur
pianka
montażowa

15

wzmacniający
profil aluminiowy

Znaczenie symboli
A – Szerokość skrzydła
B – Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C – Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D – Szerokość światła przejścia
E – Wysokość światła przejścia
F – Szerokość zewn. ościeżnicy z opaską
G – Wysokość zewn. ościeżnicy z opaską
H – Wymiar ustalony z Klientem bazujący na grub.
ściany, w której drzwi będą instalowane

www.krcenter.pl/bastion

A
F

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, dostarczymy drzwi otwierane do środka.

Ościeżnica regulowana może być zainstalowana w ścianach o grubości od 10 cm. Podane w katalogu ceny drzwi Bastion na ościeżnicach regulowanych dot. zakresów
w przedziale od 10 do 30 cm. Możliwe jest jednak wykonanie ościeżnic również dla
grubszych murów. O cenę takich ościeżnic prosimy pytać sprzedawców.

Ościeżnice drewniane
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Drzwi z ościeżnicą
drewnianą opaskową
C

Państwa uwadze polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła).
Wykonana jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą
samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się nietypowymi wymiarami – przy wymianie drzwi
nie musimy dokuwać otworu.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

rama z drewna klejonego
aluminiowy profil wzmacniający
płyta dźwiękochłonna
płyta MDF o grubości 6 mm
okleina PCV
ościeżnica
próg aluminiowy z wkładką drewnianą
uszczelka
otwór na bolec antywyważeniowy

Dzięki płycie dźwiękochłonnej drzwi Bastion
stanowią bardzo dobrą izolację na hałasu
dobiegającego z klatki schodowej.

A

H

B
F

Kolory progu

E

Próg dostępny jest w dwóch kolorach:
próg
czarny

próg
srebrny

C
D

I

G
H

Tabela wymiarów

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion na ościeżnicy drewnianej opaskowej:
Rozmiar Całkowita
drzwi
szerokość
skrzydła
Wymiar A

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Szerokość
Wysokość
Zalecana szezewn. oścież. z zewn. oścież. z rokość otworu
opaską
opaską
w ścianie

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Wymiar F

Zalecana wysokość otworu
w ścianie

Wymiar G

„80”

850 mm

865 mm

2061 mm

801 mm

2003 mm

973

2115 mm

895 mm

2091 mm

„80NW”

800 mm

815 mm

2031 mm

751 mm

1973 mm

923

2085 mm

845 mm

2061 mm

„90”

950 mm

965 mm

2061 mm

901 mm

2003 mm

1073

2115 mm

995 mm

2091 mm
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Ościeżnice drewniane

Sprawdzone przez tysiące Klientów

110

mur

luz montażowy

500

20

26

pianka montażowa

C

46

E

G

wizjer

2040 / 80 / 90
2010 / 80NW

pianka montażowa

posadzka

luz montażowy

102

B

15

10

14

8

26

20

wylewka

15

D

46

26

pianka
montażowa

110

mur

wzmacniający
profil aluminiowy

Znaczenie symboli
A – Szerokość skrzydła
B – Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C – Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D – Szerokość światła przejścia
E – Wysokość światła przejścia
F – Szerokość zewn. ościeżnicy z opaską
G – Wysokość zewn. ościeżnicy z opaską

www.krcenter.pl/bastion

A
F

Drzwi Bastion przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów
budowlanych w ścianach wewn. między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych.
Drzwi mogą być stosowane w ciężkich warunkach eksploatacji odpowiadających
3 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, dostarczymy drzwi otwierane
do środka.

Ościeżnice drewniane
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Drzwi z ościeżnicami
stalowymi
Ościeżnice stalowe oferujemy w trzech wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do
posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 8017 (brązowym),
bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są
w próg aluminiowy. Nie są dostępne w wymiarze „80NW”.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

rama z drewna klejonego
aluminiowy profil wzmacniający
płyta dźwiękochłonna
płyta MDF o grubości 6 mm
okleina PCV
ościeżnica
próg aluminiowy
uszczelka
otwór na bolec antywyważeniowy

Jeśli w zamówieniu nie wskażą
Państwo inaczej, dostarczymy drzwi
otwierane do środka.

A

H
B
F
I

Kolor progu
Próg dostępny jest w jednym kolorze:

E

C
D

próg
srebrny

G

H

Tabela wymiarów

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkań Bastion na ościeżnicy stalowej:
Rozmiar
drzwi

Całkowita
szerokość
skrzydła

Szerokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Wysokość
zewnętrzna
ościeżnicy

Szerokość
światła
przejścia

Wysokość
światła
przejścia

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D

Wymiar E

Zalecana szerokość otworu
w ścianie

Zalecana wysokość otworu
w ścianie

Ościeżnica stalowa pełna:
„80”

842 mm

896 mm

2067 mm

800 mm

2000 mm

920 mm

2080 mm

„90”

942 mm

996 mm

2067 mm

900 mm

2000 mm

1020 mm

2080 mm

842 mm

896 mm

2067 mm

800 mm

2000 mm

860 mm

2050 mm

„80”

842 mm

896 mm

2067 mm

800 mm

2000 mm

860 mm

2050 mm

„90”

942 mm

996 mm

2067 mm

900 mm

2000 mm

960 mm

2050 mm

Ościeżnica stalowa kątowa:
„80”
Ościeżnica stalowa połówkowa:
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Drzwi z ościeżnicami stalowymi

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Ościeżnica stalowa pełna

Ościeżnica stalowa kątowa
100

17
14

500

wizjer

E

C

46

luz montażowy

2030 / 80 / 90

C

wizjer

pianka montażowa
46
E

pianka montażowa

posadzka

18

10

18

10

6

6

posadzka

mur

2030 / 80

mur

luz montażowy

500

13

100

90

90

luz montażowy

12

16

16
14

D

D

mur

wzmacniający
profil aluminiowy

100

pianka
montażowa
wzmacniający
profil aluminiowy

A

A

B

B

Oścież. stalowa połówkowa

Znaczenie symboli
A – Szerokość skrzydła
B – Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
C – Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
D – Szerokość światła przejścia
E – Wysokość światła przejścia

mur

14

500

17

58

pianka montażowa

Komplety okuć
W cenie: antywłamaniowa klamka
i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
oraz wkładki klasy bezpieczeństwa
RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

W cenie: klamka i rozeta KR CENTER
(kolor nikiel-satyna) oraz wkładki
Gerda w syst. jednego klucza (kolor
nikiel).

mur

bez VAT:

wzmacniający
profil aluminiowy

172,20 zł

www.krcenter.pl/bastion

pianka
montażowa

16

E
14

16
D

58

luz montażowy

140,00 zł

2030 / 80 / 90

58

Bastion Standard

z 23% VAT:

18

479,70 zł

10

390,00 zł

z 23% VAT:

46

bez VAT:

posadzka

46

6

Bastion Premium (antywłamaniowy)

Polecamy

C

wizjer

luz montażowy

pianka
montażowa

100

46

mur
46

luz montażowy

12

A
B

Drzwi z ościeżnicami stalowymi
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Klamki, akcesoria i usługi
KR CENTER

Trust

Kolor
nikiel-satyna

Kolor
inox

Rozstaw
72 mm

Rozstaw
72 mm

1

2

3

4

ŚĆ
NOW1O9
20

Produkt z serii KR CENTER

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Produkt z serii Trust

Klamka z długim szyldem (1)

70,00 zł

86,10 zł

Klamka z długim szyldem (3)

Rozeta prostokątna (2)

30,00 zł

36,90 zł

Rozeta prostokątna (4)

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

170,00 zł

209,10 zł

80,00 zł

98,40 zł

Haga
Kolor inox

Kolor czarny
6

Rozstaw
72 mm

7

Rozstaw
72 mm

5

8

9

ŚĆ
NOW1O9
20

Produkt z serii Haga (kolor inox)

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Produkt z serii Haga (kolor czarny)

Klamka z długim szyldem (5)

140,00 zł

172,20 zł

Klamka z długim szyldem (8)

Klamko-pochwyt (6)

150,00 zł

184,50 zł

Rozeta prostokątna (9)

60,00 zł

73,80 zł

Rozeta prostokątna (7)

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

150,00 zł

184,50 zł

70,00 zł

86,10 zł

Prestige
Produkt z serii Prestige

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Klamka z długim szyldem

240,00 zł

295,20 zł

Klamka z długim szyldem z zabezpieczeniem

260,00 zł

319,80 zł

Klamka-gałka z długim szyldem

250,00 zł

307,50 zł

Klamka-gałka z długim szyldem z zabezpieczeniem

270,00 zł

332,10 zł

Rozeta prostokątna

130,00 zł

159,90 zł

Rozeta prostokątna z zabezpieczeniem

160,00 zł

196,80 zł
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Kolor inox
Rozstaw
72 mm

Sprawdzone przez tysiące Klientów

Polecamy

Komplet okuć Bastion
Premium (antywłamaniowy)
bez VAT:

390,00 zł

ŚĆ
NOW1O9
20

z 23% VAT:

479,70 zł
W cenie: antywłamaniowa klamka i rozeta
Axa Trust (kolor inox) oraz wkładki klasy
bezpieczeństwa RC3 (w syst. jedn. klucza).

Komplet okuć
Bastion Standard
bez VAT:

140,00 zł
z 23% VAT:

172,20 zł
W cenie: klamka i rozeta KR CENTER (kolor
nikiel-satyna) oraz wkładki Gerda w syst.
jednego klucza.

Wkładki

Usługi za dopłatą

Rodzaj wkładki

/ Cena: bez VAT

z 23% VAT

Rodzaj usługi

bez VAT

z 23% VAT

Wkładki Gerda w systemie jednego klucza, kolor nikiel,
rozmiar 28/45

100,00 zł

123,00 zł

Skrócenie drzwi (przy zakupie z ościeżnicami stalowymi,
skróceniu podlega jedynie skrzydło)

100,00 zł

123,00 zł

Wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 w systemie jednego
klucza, kolor nikiel, rozmiar 26/45

170,00 zł

209,10 zł

Wykonanie drzwi w dwóch kolorach (dla drzwi z ościeżnicą
drewnianą opaskową lub drewnianą regulowaną)

100,00 zł

123,00 zł

Osłonki
na zawiasy

Opaski
wykańczające

Kolory: czarny,
nikiel-satyna

Wymiary: 12x60x220 mm

bez VAT:

30,00 zł

bez VAT:

z 23% VAT:

36,90 zł

– za komplet

50,00 zł

z 23% VAT:

61,50 zł

– za komplet

Osłonki dostępne są dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

www.krcenter.pl/bastion

Klamki, akcesoria i usługi
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Zapraszamy do zakupów
Sprzedaż produktów KR CENTER odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży
znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

PD

Koordynatorzy rynku

PD

+48 782 322 422

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

PD

+48 669 133 330

tel./fax: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

+48 887 540 540

miejsce na pieczątkę

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 KR CENTER Sp. z o.o. – zabronione. Projekt i skład: Oxido.

