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Esstilo stawia sobie za cel dostarczenie 
Państwu produktu najwyższej jakości 
o oryginalnym wzornictwie i szerokich 
możliwościach kompozycyjnych. 
Esstilo to drzwi dla świadomych Klientów, 
którzy chcą kreować wnętrza zgodnie 
ze światowymi trendami. Naszą misją 
jest dostarczenie doskonałego produktu 
w możliwie najkrótszym czasie. 
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Nowość
LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Nowe

Nowe

Nowe Nowość

MODELE

KOLORY

MOŻLIWOŚCI SZKLENIA OŚCIEŻNICA 90º
Szkło laminowane bezpieczne VSG 4mm

• Zbudowane z dwóch tafli o grubości 2 mm, które 

połączone są jedną warstwą folii dzięki, której 

podczas stłuczenia szkło nierozsypuje się na 

kawałki. 

• Wytwarzanie w procesie termicznej laminacji 

próżniowej zwiększa jego wytrzymałość, co 

przyczynia się na lepszą odporność na czyszczenie 

chemią domową oraz zarysowania

 

Dopasuj listwy przypodłogowe do 
drzwi a całość stworzy idealny duet. 

Nowość
KLAMKI I SZYLDY 

Sprawdź
NASZĄ OFERTĘ

Znajdziesz nas na:
www.esstilo.com.pl 
oraz facebooku 

Vivo+czarna szyba 
Irys opcja 1  
dąb onyx

Irys opcja 2
jodła szlachetna

Irys 1 opcja 3
ozdobna szyba

Irys 1 opcja 2
czarna szyba

Irys 1 opcja 1
lustro dwustronne

Entrada Pro -32db Porto Pro

czarny   dąb taborjodła szlachetnadąb onyx

Szkło VSG 22,1

Szkło VSG 22,1

Folia mleczna
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lamele
DEKORACYJNE

Lamele ścienne to ponadczasowe
i ekskluzywne elementy aranżacji dowolnego 
wnętrza. Nowatorskie, designerskie i przede 
wszystkim niezwykle proste w montażu
to idealne rozwiązanie na wykończenie ścian
i sufitów.





LINIA BASICLAMELE DEKORACYJNE



Wykończenie
• Wykonane z wysokiej jakości płyty MDF, 
  gwarantuje długotrwałe użytkowanie 
  produktu,
• W celu ochrony brzegów przed zniszczeniami 
  podczas transportu, listwy nie są 
  formatowane. Dlatego też dodajemy  5cm  
  do każdej listwy. Brzegi listew pozostają do 
  samodzielnego przycięcia.

Wymiary lameli

• Długość: 275 + 5cm do samodzielnego
  przycięcia
• Szerokość: 2,9cm
• Grubość: 4cm

Wymiary listwy montażowej

• Długość: 260cm
• Szerokość: 1,4cm
• Grubość: 1cm

Dodatkowe informacje
• Dowolność rozstawu (opcjonalny odstęp 

wynosi 2,8cm), na 1 metrze ściany mieści się 
około 17 listew,

• Łatwy i trwały montaż, który zapewniają 
listwy montażowe.

• Lamele pakowane po 12 szt. 
• Podana cena dotyczy 1 szt. 
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Lamele to produkt o szerokim zastosowaniu, chociaż 
podstawową rolą listew ozdobnych jest dekoracja wnętrza 
to ich zalety nie kończą się tylko na walorach estetycznych, 
ale należy również podkreślić ich funkcjonalność. Panele 
wygłuszają i wyciszają pomieszczenie, poprawiając akustykę 
wnętrza, a wysoka jakość produktu sprawia, że otrzymujemy 
gwarancję trwałości i naturalnej przestrzeni. 
Montaż paneli nie wymaga dużego wysiłku, ale efekt 
który osiągniemy sprawi w naszych pomieszczeniach 
ponadczasowy i nowatorski design.

lamele
DEKORACYJNE

MONTAŻ 
             
          
 Listwa montażowa 
będąca częścią lamela

Lamel

1

2
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NowośćNowość NowośćNowośćNowośćNowość

Nasze panele ścienne zaprojektowano jako element 
ozdobny przeznaczony do dekoracji ścian we wnętrzach 

zarówno prywatnych, jak i biurowych. Lamele świetnie 
odnajdą się w kompozycjach nowoczesnych, przełamując 

surowość rustykalnych czy skandynawskich stylów. 
Niepowtarzalny i unikalny ich charakter będzie idealnie 

pasował również w klasycznych aranżacjach.

lamele
KOLORYSTYKA
top

pro

DECOR

LINE

catania 
jasna

biały styl dąb  
sonoma

dąb  
wotan

dąb  
naturalny

dąb  
bergen

dąb  
srebrny

dąb zoty orzech  
catania

orzech  
amerykański

dąb 
tabor

czarny wenge  
japońskie

dąb onyx

szary matbiały jesion grafit

orzech  pro grafit   projesion probiały mat
pro

dąb pro

Top Decor: 49,00 zł netto/60,27 zł brutto
Pro Line: 63,00 zł netto/77,49 zł brutto

Cena 
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Listwa przypodłogowa dostępna w kolorze drzwi 
daje możliwość stworzenia idealnego połączenia 
opaski drzwiowej i listwy przypodłogowej w tym 
samym odcieniu pozwala to na uzyskanie 
unikalnego desingu pomieszczenia.

Informacje ogólne 

• Długość pojedynczej listwy 2,1 m
• Dostępne we wszystkich kolorach z katalogu
• Podane ceny dotyczą jednej sztuki listwy 
• Montaż bezklamrowy na klej montażowy
• Kąty do samodzielnego przycięcia 
• Szeroka gama kolorystyczna z lini 
top decor oraz pro line

pro
LINE

NowośćNowość

NowośćNowość

NowośćNowość

100x16x2100

80x16x2100
Top Decor: 39,00 zł netto/47,97 zł brutto
Pro Line: 41,00 zł netto/50,43 zł brutto

Top Decor: 41,00 zł netto/50,43 zł brutto
Pro Line: 44,00 zł netto/54,12 zł brutto

Cena 

top
DECOR

listwy
KOLORYSTYKA

biały styl dąb  
sonoma

dąb  
wotan

dąb  
naturalny

dąb  
bergen

dąb  
srebrny

dąb zoty

szary matbiały jesion

grafit catania 
jasna

orzech  
catania

orzech  
amerykański

dąb tabor czarny wenge  
japońskie

dąb onyx

orzech  pro grafit   projesion probiały mat
pro

dąb pro

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



Drzwi modułowe przylgowe i bezprzylgowe 
charakteryzują się masywną i innowacyjną 
konstrukcją z litego MDF-u, a także 
nowoczesnym i ciekawym wzornictwem.
Każdy z modułów skrzydła oklejony jest 
z należytą starannością bez widocznych miejsc 
połączeń okleiny.
Elementy są solidnie połączone tworząc trwałą 
i stabilną konstrukcję skrzydła.
Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi 
o solidnej konstrukcji, starannym wykonaniu 
i szerokich możliwościach kompozycyjnych.

linia
BASIC
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Pióro stabilizujące

Brak listwy przyszybowej

Drewniane kołki stabilizujące

Szeroki wybór klamek

Niewidoczne łączenie folii

opcja
opcja

opcja
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linia
BASIC

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy lub bezprzylgowy.
Szerokość ramiaka 138mm.

Szerokość
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm-opcja za dopłatą 

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem cynk 
srebrny. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w 
wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy. W skrzydle bezprzylgowym 
zamek magnetyczny na klucz, wkładkę patentową, 
oszczędnościowy lub łazienkowy. Trzy ukryte zawiasy w 
skrzydle bezprzylgowym.

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat
• Czarna szyba- opcja za dopłatą
• Szyba VSG 6,38mm - opcja za dopłatą

Zalety skrzydła
• Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Szkło decormat 4mm
• Niewidoczne łączenie folii
• Brak listwy przyszybowej
• Listwa aluminiowa (w wybranych modelach)
• Masywna i stabilna konstrukcja

Touchwood
To technologia aplikowania metodą tłoczenia na gorąco. 
Ten sposób dekoracji polega na pokryciu podłoża warstwą 
dekoracyjną w postaci błony lakierowej, która nakładana 
jest z nośnika poliestrowego. Aplikacja odbywa się z 
wykorzystaniem nagrzanych kół lub walców silikonowych. 
Wysoka temperatura aktywuje warstwę klejącą, koła 
dociskają folię do podłoża. Kolorystyka touchwooda może 
delikatnie odbiegać od kolorystyki całego skrzydła. 

Stabilna konstrukcja

Szkło decormat

Szkło VSG

Technologia bezprzylgowa

Technologia przylgowa

Szeroki wybór dekorów
i wysokiej jakości oklein

Pełna konstrukcja ramowa
z litego MDF zapewniająca

stabilność

Masywna konstrukcja,
3 wkręcane zawiasy czopowe

Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 599,00 zł netto/736,77 zł brutto
Pro Line: 689,00 zł netto/847,47 zł brutto

Vivo

Vivo 1 Vivo 2 Vivo 3

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG 

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

Czarna szyba 
za dopłatą

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto 

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Top Decor: 603,00 zł netto/741,69 zł brutto
Pro Line: 693,00 zł netto/852,39 zł brutto
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Trento

Trento 1 Trento 2

Czarna szyba 
za dopłatą
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Milton 1 Milton 2

Czarna szyba 
za dopłatą
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* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto 

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Top Decor: 545,00 zł netto/670,35 zł brutto
Pro Line: 627,00 zł netto/771,21 zł brutto

Milton

LINIA BASIC

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Mizar

Mizar 1 Mizar  2 Mizar 3

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69 

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Czarna szyba 
za dopłatą

Top Decor: 599,00 zł netto/736,77 zł brutto
Pro Line: 689,00 zł netto/847,47 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Taurus 1

Taurus 4

Taurus 2 Taurus 3
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Taurus

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Czarna szyba- dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC-18-

Top Decor: 560,00 zł netto/688,80 zł brutto
Pro Line: 644,00 zł netto/792,12 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75



Graso

Graso 1 Graso 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45

-19-

Top Decor: 530,00 zł netto/651,90 zł brutto
Pro Line: 610,00 zł netto/750,30 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Ego 1 Ego 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Ego

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 542,00 zł netto/666,00 zł brutto
Pro Line: 623,00 zł netto/766,29 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75

-20-



Negro

Negro 1 Negro 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45

-21-

Top Decor: 535,00 zł netto/658,05 zł brutto
Pro Line: 615,00 zł netto/756,45 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2
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Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Bono 1

Bono 4
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Bono

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 25,00 zł netto/30,75 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 599,00 zł netto/736,77 zł brutto
Pro Line: 689,00 zł netto/847,47 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75

-22-



Elba

Elba 1 Elba 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 25,00 zł netto/30,75 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45

-23-

Top Decor: 542,00 zł netto/666,66 zł brutto
Pro Line: 623,00 zł netto/766,29 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Katania 1 Katania 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Katania

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 25,00 zł netto/30,75 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 30,00 zł netto/36,90 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 542,00 zł netto/666,66 zł brutto
Pro Line: 623,00 zł netto/766,29 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Vena

Vena 1 Vena 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 30,00 zł netto/36,90 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Szprosy ze skosami
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 549,00 zł netto/675,27 zł brutto
Pro Line: 632,00 zł netto/777,36 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Tirana 1 Tirana 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Tirana

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 30,00 zł netto/36,90 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69 

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 35,00 zł netto/43,05 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 520,00 zł netto/639,60 zł brutto
Pro Line: 598,00 zł netto/735,54 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Santo

Santo 1 Santo 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 499,00 zł netto/613,77 zł brutto
Pro Line: 574,00 zł netto/706,02 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Warna 1 Warna 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Warna

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 505,00 zł netto/621,15 zł brutto
Pro Line: 581,00 zł netto/714,63 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75

-28-



Ultra

Ultra 1 Ultra 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 55,00 zł netto/67,65 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 595,00 zł netto/731,85 zł brutto
Pro Line: 684,00 zł netto/841,32 zł brutto



Calama

Calama 1 Calama 2 Calama 3

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 55,00 zł netto/67,65 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG    

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

Top Decor: 555,00 zł netto/682,65 zł brutto
Pro Line: 639,00 zł netto/785,97 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75

-30-



Aston

Aston1 Aston 2 Aston 3

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 559,00 zł netto/687,57 zł brutto
Pro Line: 643,00 zł netto/790,89 zł brutto



LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Lara 1 Lara 2 Lara 3
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Lara

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 40,00 zł netto/49,20 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 549,00 zł netto/675,27 zł brutto
Pro Line: 631,00 zł netto/776,13 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75

-32-



Alero

Alero 1 Alero 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 519,00 zł netto/638,37 zł brutto
Pro Line: 597,00 zł netto/734,31 zł brutto



Esstilo*

Esstilo 2

model x model x

model x model x

Esstilo 2
wstawka 

dekoracyjna 
w kolorze dąb 

naturalny

*Przedstawione w katalogu wizualizacje dotyczą szerokości skrzydeł „80”. Pozostałe szerokości drzwi mają inne proporcje szkła w stosunku do poprzeczek.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Alero Alu 1 Alero Alu 2

Alero Alu 2
wstawka 

dekoracyjna
z aluminium 8 mm
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Alero Alu

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG   

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 592,00 zł netto/728,16 zł brutto
Pro Line: 681,00 zł netto/837,63 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Menkar

Menkar 1 Menkar 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 504,00 zł netto/619,92 zł brutto
Pro Line: 580,00 zł netto/713,40 zł brutto



LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Evita 1 Evita 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Evita

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 569,00 zł netto/699,87 zł brutto
Pro Line: 654,00 zł netto/804,42 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Porto

Porto 1 Porto 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto 

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 530,00 zł netto/651,90 zł brutto
Pro Line: 610,00 zł netto/750,30 zł brutto



LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Toledo 1 Toledo 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Toledo

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto 

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69
 

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 70,00 zł netto/86,10 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Toledo 1
wstawka 

dekoracyjna

Top Decor: 599,00 zł netto/736,77 zł brutto
Pro Line: 689,00 zł netto/847,47 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Verte

Verte 1 Verte 2

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 549,00 zł netto/675,27 zł brutto
Pro Line: 632,00 zł netto/777,36 zł brutto



LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Intra Duo

Intra Duo
elementy poziome 

w kolorze dąb 
naturalny
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Intra

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 15,00 zł netto/18,45 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 579,00 zł netto/712,17 zł brutto
Pro Line: 666,00 zł netto/819,18 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Caruso

Caruso 1 

Caruso 4

Caruso2 Caruso 3

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 559,00 zł netto/687,57 zł brutto
Pro Line: 643,00 zł netto/790,89 zł brutto



Izyda

Izyda 1 Izyda 2
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LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 20,00 zł netto/24,60 zł brutto-
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

Top Decor: 562,00 zł netto/691,26 zł brutto
Pro Line: 646,00 zł netto/794,58 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75
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Irys Irys 1

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 300,00 zł netto/369,00 zł brutto -
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo. Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 45
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Irys opcja 1 
dąb onyx

Irys opcja 2
jodła szlachetna

Irys 1 opcja 1
lustro dwustronne

Irys 1 opcja 2 
czarna szyba

Irys 1 opcja 3 
ozdobna szyba

Top Decor: 510,00 zł netto/627,30 zł brutto
Pro Line: 586,00 zł netto/720,78 zł brutto

Top Decor: 659,00 zł netto/810,57 zł brutto
Pro Line: 758,00 zł netto/932,34 zł brutto

Top Decor: 1899,00 zł netto/2335,77 zł brutto
Pro Line: 2184,00 zł netto/2686,32 zł brutto

Top Decor: 1079,00 zł netto/1327,17 zł brutto
Pro Line: 1240,00 zł netto/1525,20 zł brutto

Top Decor: 1310,00 zł netto/1611,30 zł brutto
Pro Line: 1386,00 zł netto/1704,78 zł brutto

Irys 1

Irys, Irys opcja 1, Irys opcja 2

Irys 1 opcja 1

Irys 1 opcja 2

Irys 1 opcja 3



Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 300,00 zł netto/369,00 zł brutto -
  cena za jedną sztukę szyby VSG  

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto

Konstrukcja
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood - opis str. 11
System przylgowy lub bezprzylgowy - opcja za dopłatą. 
Szerokość ramiaka 138mm.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy, w skrzydle bezprzylgowym, zamek  magnetyczny
na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy lub łazienkowy.  
Trzy ukryte zawiasy w skrzydle bezprzylgowym.

Dedykowane ościeżnice
• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica regulowana ORB oraz ORB 90 º str. 65-66 
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Szklenie
• Szyba 4mm, decormat.
• Szyba VSG 4mm - dopłata 80,00 zł netto/98,40 zł brutto -
  cena za jedną sztukę szyby VSG    

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Dostępne rozwiązania za dopłatą

• Skrzydło do systemu przesuwnego  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto 
• Skrzydło bezprzylgowe  
- dopłata 50,00 zł netto/61,50 zł brutto
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LINIA BASIC

Top Decor: 599,00 zł netto/736,77 zł brutto
Pro Line: 689,00 zł netto/847,47 zł brutto

Klamki sprzedawane oddzielnie - patrz str 71-75



*Uwaga kolor jodła szlachetna dostępny tylko jako wypełnienie modelu Irys oraz w systemie loft 

LINIA BASIC / OKLEINY

biały

biały matt pro jesion pro

dąb sonoma dąb naturalny

grafit pro

czarny   

orzech catania

szary matt jesion

dąb pro

dąb bergen

grafit

orzech amerykański

*jodła szlachetna

catania jasna

orzech pro

dąb wotan

dąb srebrny dąb złoty

wenge japońskiedąb onyx

dąb tabor

top
DECOR

pro
LINE

Okleina TOP-DECOR to folia preimpregnowana, zabezpieczona lakierem
o pożądanych właściwościach, która stanowi idealne połączenie jakości i ceny.

Okleina PRO-LINE to folia na bazie polipropylenu o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie i zarysowania. Łączy funkcjonalność z elegancją 
gwarantując długoletnie, bezproblemowe użytkowanie.

biały styl

NowośćNowość

NowośćNowość NowośćNowość

NowośćNowość
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Linia drzwi inwestycyjnych to drzwi 
przeznaczone do budownictwa użyteczności 
publicznej i mieszkaniowej jako drzwi 
wewnętrzne wejściowe.
Na konstrukcję drzwi składa się ramiak z płyty 
MDF pokryty oklejonymi dwiema płytami 
HDF i wypełnieniem ze specjalistycznej płyty 
Homalight.

INVEST
linia





LINIA INVEST



Dwie 3mm oklejone płyty HDF

3 wkręcane zawiasy

Wypełnienie Homalight w modelu Porto

Wypełnienie płytą wiórową w modelu Entrada

2 zamki w standardzie w modelu  Entrada 

1 zamek w standardzie w modelu  Porto

Masywna, stabilna konstrukcja

Podwójna rama MDF

Podwójne ramy ze sklejki w modelu Entrada

linia
INVEST

Konstrukcja

Ramiak z płyty MDF pokryty oklejonymi dwiema 
płytami HDF i wypełnieniem ze specjalistycznej 
płyty Homalight system przylgowy.

Szerokość

• 80cm • 90cm 
• 100cm

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk 
srebrny najwyższej jakości.
Zamek na wkładkę patentową, cynk srebrny.

Zalety skrzydła

• Zwiększona odporność na
  uszkodzenia mechaniczne
• 3 zawiasy czopowe wkręcane i kontrowane 
  wkrętem
• Masywna i stabilna konstrukcja
• Zamek na wkładkę patentową
• Wizjer w komplecie
• Dwa zamki

wszystkie ceny podane są w PLN
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Entrada Pro Set

Entrada Pro Set Alu 0 

Entrada Pro Set Alu 3

Entrada Pro Set Alu 1 Entrada Pro Set Alu 2

Konstrukcja
Skrzydło pełne o ramach wykonanych ze sklejki sosnowej o 
grubości 33mm i szerokości 65mm wypełnione płytą wiórową
o grubości 33mm. Opłaszczowaniem skrzydła są dwie 
płyty HDF okleinowane folią dekoracyjną.
Skrzydło w technologii „kant” z obrzeżem. 
Całkowita grubość skrzydła 39-40mm. System przylgowy.
Izolacyjność akustyczna -32db
Konstrukcja pozwala na maksymalne skrócenie drzwi o 3 cm. 

Okucia
Skrzydło wyposażone jest w trzy zawiasy 
łożyskowe Fi 13,5 zew. , Fi 9 wew. zabezpieczone wkrętem M8x1,75 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
Zamek dolny oraz górny na wkładkę trzybolcowy MetalPlast. 

Dedykowane ościeżnice Entrada Pro Skrzydło

• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
do ceny ościeżnicy należy doliczyć dopłatę za wzmocnienie 
• Ościeżnica drewniana Entrada Pro  str. 69

 

Dostępne szerokości
• 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Intarsja
• Srebrna
• Złota 
• Czarna 

Dostępne rozwiązania za dopłatą 

• próg stalowy 99,00 zł netto/121,77 zł brutto
• kopniak obustronny 450,00 zł netto/553,50 zł brutto
• samozamykacz 260,00 zł netto/319,18 zł brutto
• wizjer 16,00 zł netto/19,68 zł brutto

W zestawie Entrada Pro Set

• skrzydło
• ościeżnica stała drewniana
• zestaw montażowy wraz z zawiasami i kpl. wkładek z 3 kluczami
• wizjer do samodzielnego montażu 
• próg stalowy
• klamka Miro wraz z szyldem górnym oraz gałką - patrz str- 71-75

Entrada Pro Set
1159,00 zł netto/1425,57 zł brutto

Entrada Pro Set Alu
1259,00 zł netto/1548,57 zł brutto

Entrada Pro Skrzydło
499,00 zł netto/613,77 zł brutto

Entrada Pro Alu Skrzydło
 599,00 zł netto/736,77 zł brutto

* opcja
wstawka 

dekoracyjna 
8mm czarne oraz 
złote aluminium

* standard
wstawka 

dekoracyjna 
z aluminium 8mm

Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein, prezentowanych na stronie 27

LINIA INVEST

Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein z serii Top Decor, prezentowanych na stronie 45

32db
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Porto pro 1

Porto pro 4 Porto pro 5 Porto pro 6

Porto pro 2 Porto pro 3

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

LINIA BASIC

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

Porto Pro 

Konstrukcja
Ramiak wykonany z MDF, pokryty dwiema płytami HDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy, wypełnienie płytą Homalight.

Okucia
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, 
cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. 
W skrzydle przylgowym zamek dostępny
w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy 
oraz łazienkowy.

Dedykowane ościeżnice

• Ościeżnica regulowana OR/OW oraz OR/OW 90 º str. 63-64
• Ościeżnica stała str. 69

Dostępne szerokości
• 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
• 100cm- dopłata 60,00 zł netto/73,80 zł brutto

Intarsja
• Srebrna
• Złota 
• Czarna 

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Cena

* Ceny opcji za dopłatą dostępne są w cenniku produktowym Esstilo.

LINIA BASIC-51-

Drzwi dostępne we wszystkich wariantach oklein z serii Top Decor, prezentowanych na stronie 45
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Top Decor: 399,00 zł netto/490,77 zł brutto

Top Decor: 439,00 zł netto/539,97 zł brutto

Top Decor: 425,00 zł netto/522,75 zł brutto

Top Decor: 415,00 zł netto/510,45 zł brutto

Top Decor: 409,00 zł netto/503,07 zł brutto

Porto Pro 1

Porto Pro

Porto Pro 2

Porto Pro 3,4,5

Porto Pro 6



systemy
PRZESUWNE

Systemy przesuwne pozwalają 
w łatwy sposób zamontować 
skrzydła w pomieszczeniach, 
gdzie nie ma możliwości, bądź nie 
chcemy stosować tradycyjnych 
drzwi rozwieranych.

Intarsja
• Srebrna
• Złota 
• Czarna 

Wentylacja 
• Podcięcie wentylacyjne - dopłata 27,00 zł netto/33,21 zł brutto
• Tuleje wentylacyjne - dopłata 23,00 zł netto/28,29 zł brutto 

Cena





SYSTEM LOFT



Skład zestawu

okucia LOFT, zabezpieczenia przed wypadaniem drzwi, 
uchwyty do ściany, prowadnik dolny, 
odbojniki górne, odbojniki dolne, zestaw wkrętów, szyna 
jezdna.

Opcja dodatkowa

samodomykacz Loft regulowany 
135,00 zł netto/166,05 zł brutto

Cena
• skrzydło loft 439,00 zł netto/539,97 zł brutto
• system loft 568,00 zł netto/698,64 zł brutto 
• pochwyt wpuszczany kpl. 72,00 zł netto/88,56 zł brutto
• pochwyt wypukły kpl. 51,00 zł netto/62,73 zł brutto

Prowadnica o długości
• 200cm dla skrzydła „60” „70” „80” 
• 250cm dla skrzydła „90” „100”

po
ch

w
yt

 lo
ft

system
LOFT

sa
m

od
om
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ac

z

System do drzwi przesuwnych LOFT odpowiada 
najnowszym trendom w aranżacji wnętrz i jest dostępny 
w komplecie ze skrzydłem pełnym LOFT.
Wykończony jest w pięknym, surowym stylu 
industrialnym, w kolorze czarnego matu. 
Nadaje każdej przestrzeni unikatowy i indywidualny 
charakter. Przeznaczony jako system do drzwi 
przejściowych między pomieszczeniami, w szczególności 
do jadalni, salonu czy gabinetu. 
Można zastosować go również jako element dekoracyjny 
na ścianę. System jest przeznaczony do wykończonego 
na gotowo otworu, nie ma dostępnego tunelu.
Kompletny system składa się: 
system przesuwny LOFT + skrzydło LOFT + pochwyt 
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czarnybiały

jodła szlachetnadąb wotan

Prowadnica o długości
• 200cm dla skrzydła „60” „70” „80” 
• 250cm dla skrzydła „90” „100”

Dostępna kolorystyka:

„60” „70” „80” „90” „100”

S1 Szerokość skrzydła 644 744 844 944 1044

S2 Szerokość otworu w ścianie 574 674 774 874 974

H1 Wysokość skrzydła 2150 2150 2150 2150 2150

H2 Wysokość otworu w ścianie 2080 2080 2080 2080 2080
Prowadnica o długości:
– 2000mm dla skrzydeł „60”, „70”, „80”
– 2500mm dla skrzydeł „90”, „100”

SYSTEM LOFT

S2 S1 H2 H1

śc
ia

n
a



szerokość systemów 
pojedynczych naściennych

szerokość systemów 
podwójnych naściennych

60 70 80 90

S 644 744 844 944

E 1682 1682 1982 1982

2x60 2x70 2x80 2x90

S 2x644 2x744 2x844 2x944

E 3332 3332 3996 3996

Skrzydła przesuwne
do systemu przesuwnego naściennego stosujemy 
skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:
• system pojedynczy: 60, 70, 80, 90 
• system podwójny: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi 
z linii Basic.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest 
system przesuwny naścienny w łatwy sposób możemy 
zamontować skrzydła w pomieszczeniach gdzie 
nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować 
tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź 
skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe 
przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach, 
umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:

• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami  
  montażowymi
• listwa dystansowa
• karnisz
• maskownica w kolorze skrzydła- możliwość zakupu 
poza zestawem
• belka odbojowa w kolorze skrzydła
  (nie występuje w systemie podwójnym)

Opcja dodatkowa do sytemu przesuwnego 
podwójnego - SYMETRIC:

Symetric to mechanizm jednoczesnego otwierania 
2 drzwi, przeznaczony do systemów przesuwnych. 
Umożliwia jednoczesny przesuw dwóch skrzydeł drzwi, 
nadając zabudowie funkcjonalność i wygodę.

W skład zestawu wchodzą:

• rolka do mechanizmu 219-067 - 2 szt.
• uchwyt linki ze sprężyną 219-068 - 1 szt.
• kątownik mocujący 219-065 - 1 szt.
• linka stalowa z zaciskiem, długość 8m 219-069 - 1 szt.
• wkręty
• instrukcja montażu

Cena systemu bez skrzydła

• pojedynczy 476,00 zł netto/585,48 zł brutto
• podwójny 720,00 zł netto/885,60 zł brutto

Opcje za dopłatą:

• pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu
- komplet pochwytów do jednego skrzydła składa się 

z dwóch sztuk - 49,00 zł netto/60,27 zł brutto
• zamek hakowy - 125,00 zł netto/153,75 zł brutto
• spowalniacz - 192,00 zł netto/236,16 zł brutto
• system symetric - 310,00 zł netto/381,30 zł brutto
• maskownica - 109,00 zł netto/134,07 zł brutto
• odbój - 129,00 zł netto/ 158,67 zł brutto

wszystkie ceny podane są w PLN
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system pojedynczy lewy system pojedynczy prawy

system podwójny
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szerokość systemów 
podwójnych naściennych

szerokość systemów 
pojedynczych naściennych

2x60 2x70 2x80 2x90

S 2x644 2x744 2x844 2x944

A 1250 1450 1650 1850

B 1243 1443 1643 1843

C 1294 1494 1694 1894

D 1392 1474 1674 1874

60 70 80 90

S 644 744 844 944

A 602 702 802 902

B 646 746 846 946

C 680 780 880 980

D 744 844 944 1044

SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE-58-

system przesuwny 
naścienny z zabudową TR 

system przesuwny 
naścienny bez zabudowy

A

S

B

C

D

ściana

ściana

odbój

skrzydło przesuwne 38 4
6

45S

Aściana

ściana

 odbój

skrzydło przesuwne

10

ściana

21
48

20
34

20
30

20
80

10

21
48

śc iana

20
80

20
34

20
26

20
48

20
68

20
99



WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI PRZESUWNYCH

Moduł Szerokość skrzydła 
Sd [mm]

Wysokość skrzydła 
Hd [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] Wysokość światła 

przejścia Hp [mm]
Wysokość całkowita 

kaseta H1 [mm]

70 744

2035

1508 753 704 729 756

2015 212580 844 1708 853 804 829 856

90 944 1908 953 904 929 956

C - całkowita szerokość kasety; D - szerokość kieszeni kasety; E - szerokość światła przejścia w ościeżnicy 
F - szerokość swiatła przejścia bez ościeżnicy; G - głębokość gotwej kasety

Kaseta bezościeżnicowa ma zastosowanie             
w zabudowie GK o grubości ściany 100mm           
lub 125mm. 

Parametry techniczne:

• suwak w prowadnicy - regulacja wysunięcia 
skrzydła z kieszeni kasety
• montaż skrzydła na etapie montażu kasety,
 przed wykończeniem nadproża
• możliwość przestawienia kasety ze względu
 na grubość ściany na 100mm / 125mm

Cena systemu bez skrzydła
1445,00 zł netto/1777,35 zł brutto

Opcje za dopłatą:

• pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu
- komplet pochwytów do jednego skrzydła składa 

się z dwóch sztuk - 49,00 zł netto/60,27 zł brutto
• zamek hakowy - 125,00 zł netto/153,75 zł brutto
• spowalniacz - 192,00 zł netto/236,16 zł brutto
• maskownica - 339,00 zł netto/416,97 zł brutto

wszystkie ceny podane są w PLN
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Wysokość 

skrzydła Hd 

(mm)

2030

Wysokość 

otworu 

budowlanego 

Ho (mm)

2079

Wysokość

zewnętrzna

ościeżnicy  Hz 

(mm)

2072

Wysokość

światła 

przejścia Hp 

(mm)

2030

SYSTEM UKRYTY ESSTILO PRO

Zastosowanie:

Zastosowanie ościeżnicy typu Esstilo Pro 
pozwala na umieszczenie skrzydła w jednej 
płaszczyźnie z linią ściany. Ościeżnica 
pozostaje elementem niewidocznym. 
Rozwiązanie to pozwala na „ukrycie” drzwi w 
ścianie dzięki możliwości pomalowania ich 
taką samą farbą jak ściany lub wyklejenia 
tapetą. 

W zestawie:
• ościeżnica Esstilo Pro wraz ze skrzydłem 
pełnym do malowania 60-100
• uszczelka 
• kpl. części montażowych
• 2 zawiasy Istar 505 oraz blacha zaczepowa 
pod zamek magnetyczny

Informacje techniczne dotyczące  

• zabudowy z karton gipsu i betonu 

Informacje techniczne dotyczące  

• wymiarów - wysokości ościeżnicy 

Informacje techniczne dotyczące  

• wymiarów - szerokości ościeżnicy 

Cena zestawu
1419,00 zł netto/1745,37 zł brutto

Informacje techniczne dotyczące  

• wymiarów - szerokości ościeżnicy 

Szerokość skrzydła Sd 644 744 844 944 1044

Szerokość otworu 
budowlanego So 724 824 924 1024 1124

Szerokość zewnętrzna 
ościeżnicy Sz 714 814 914 1014 1114

Szerokość światła przejścia Sp 629 729 829 929 1029

-60-



Drzwi dwuskrzydłowe występują w wersji przylgowej i wykonywane są
na bazie dostępnych modeli drzwi jednoskrzydłowych linii BASIC,
w odpowiadających im cechach kolorystycznych, szklenia itd.
Składają się ze skrzydła czynnego i biernego. 
Skrzydła wyposażone są w listwę przymykową oraz dodatkowo w zasuwki drzwiowe.
Na cenę drzwi dwuskrzydłowych składa się cena każdego skrzydła plus cena listwy 
przymykowej 100,00 zł netto/123,00 zł brutto plus cena ościeżnicy. 
Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych jest o 30% wyższa. 

drzwi
DWUSKRZYDŁOWE

-61-

skrzydło prawe bierneskrzydło lewe czynne

listwa przymykowa
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skrzydło prawe czynneskrzydło lewe bierne

listwa przymykowa

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
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60+40 2x60 60+70 60+80 60+90 70+40 2x70 70+80 70+90 80+40 2x80 80+90 90+40 2x90

S 644+444 2x644 644+744 644+844 644+944 744+444 2x744 744+844 744+944 844+444 2x844 844+944 944+444 2x944

A 1050 1250 1350 1450 1550 1150 1450 1550 1650 1250 1650 1750 1350 1850

B 1072 1272 1372 1472 1572 1172 1472 1572 1672 1272 1672 1772 1372 1872

C 1094 1294 1394 1494 1594 1194 1494 1594 1694 1294 1694 1794 1394 1894

D 1135 1335 1435 1535 1635 1235 1535 1635 1735 1335 1735 1835 1435 1935

E 1192 1392 1492 1592 1692 1292 1592 1692 1792 1392 1792 1892 1492 1992

60+40 2x60 60+70 60+80 60+90 70+40 2x70 70+80 70+90 80+40 2x80 80+90 90+40 2x90

S 644+444 2x644 644+744 644+844 644+944 744+444 2x744 744+844 744+944 844+444 2x844 844+944 944+444 2x944

A 1050 1250 1350 1450 1550 1150 1450 1550 1650 1250 1650 1750 1350 1850

B 1072 1272 1372 1472 1572 1172 1472 1572 1672 1272 1672 1772 1372 1872

C 1094 1294 1394 1494 1594 1194 1494 1594 1694 1294 1694 1794 1394 1894

D 1135 1335 1435 1535 1635 1235 1535 1635 1735 1335 1735 1835 1435 1935

E 1232 1432 1532 1632 1732 1332 1632 1732 1832 1432 1832 1932 1532 2032

 2x60 60+70 60+80 60+90 70+40 2x70 70+80 70+90 80+40 2x80 80+90 90+40 2x90

S 644+444 2x644 644+744 644+844 644+944 744+444 2x744 744+844 744+944 844+444 2x844 844+944 944+444 2x944

A 1046 1246 1346 1446 1546 1146 1446 1546 1644 1646 1646 1746 1346 1846

B 1073 1273 1373 1473 1573 1173 1473 1573 1673 1673 1673 1773 1373 1873

C 1135 1335 1435 1535 1635 1235 1535 1635 1735 1735 1735 1835 1435 1935

D 1161 1361 1461 1561 1661 1261 1561 1661 1761 1761 1761 1861 1461 1961

Ościeżnica panelowa OR dla systemu dwuskrzydłowego

OR

Ościeżnica panelowa OW dla systemu dwuskrzydłowego

Ościeżnica stała OS dla systemu dwuskrzydłowego

OW

OS

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
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60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 744 844 944 1044 1144

E2* 784 884 984 1084 1184

Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

Dopłata do ościeżnicy podwójnej +30% -

Dopłata do ościeżnicy wzmacnianej 80,00 zł 98,40 zł 

Produkt Cena netto Cena brutto

Panel poszerzający 160mm 60-90  187,00 zł  230,01 zł 

Panel poszerzający 160mm 100  214,00 zł  263,22 zł 

Opaska kątowa OR/OW  149,00 zł  183,27 zł 

ościeżnica
OR&OW

Ościeżnice panelowe przylgowe umożliwiają idealne dopasowanie do różnych 
wymiarów ścian, gwarantują atrakcyjne wykończenie bez dodatkowych elementów.

OŚCIEŻNICE PANELOWE-63-

OR/OW1 OR/OW2 OR/OW3 OR/OW4 OR/OW5 OR/OW6 OR/OW7 OR/OW8 OR/OW9 OR/OW10 OR/OW11 KOLOR

80-100 100-140 140-180 180-220 220-260 260-300 300-340 340-380 380-420 420-460 460-500 -

352,00 netto
432,96 brutto

374,00 netto
460,02 brutto

391,00 netto
480,93 brutto

423,00 netto
520,29 brutto

457,00 netto
562,11 brutto

495,00 netto
608,85 brutto

539,00 netto
662,97 brutto

593,00 netto
729,39 brutto

627,00 netto
771,21 brutto

764,00 netto
939,72 brutto

858,00 netto
1055,34 brutto TOP DECOR

404,80 netto
497,90 brutto

430,10 netto
529,02 brutto

449,65 netto
553,07 brutto

486,45 netto
598,33 brutto

525,55 netto
646,43 brutto

569,25 netto
700,18 brutto

619,85 netto
762,42 brutto

681,95 netto
838,80 brutto

721,05 netto
886,89 brutto

878,60 netto
1080,68 brutto

986,70 netto
1213,64 brutto PRO LINE

Więcej informacji technicznych znajdziesz na stronie  70

Ościeżnica panelowa OR&OW
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OŚCIEŻNICE PANELOWE-64-

E2* wymiar w przypadku OW

* wymiar w przypadku OW

60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 744 844 944 1044 1144

E2* 784 884 984 1084 1184

Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

Dopłata do ościeżnicy podwójnej +30% -

Produkt Cena netto Cena brutto

Panel poszerzający 160mm 60-90  187,00 zł  230,01 zł 

Panel poszerzający 160mm 100  214,00 zł  263,22 zł 

Opaska kątowa OR/OW  149,00 zł  183,27 zł 

ościeżnica
OR&OW 90º

OR/OW1 OR/OW2 OR/OW3 OR/OW4 OR/OW5 OR/OW6 OR/OW7 OR/OW8 OR/OW9 OR/OW10 OR/OW11 KOLOR

80-100 100-140 140-180 180-220 220-260 260-300 300-340 340-380 380-420 420-460 460-500 -

412,00 netto
506,76 brutto

434,00 netto
533,82 brutto

451,00 netto
554,73 brutto

483,00 netto
594,09 brutto

517,00 netto
635,91 brutto

555,00 netto
682,65 brutto

599,00 netto
736,77 brutto

653,00 netto
803,19 brutto

687,00 netto
845,01 brutto

824,00 netto
1013,52 brutto

918,00 netto
1129,14 brutto TOP DECOR

464,80 netto
571,70 brutto

490,10netto
602,82 brutto

509,65 netto
626,87 brutto

546,45 netto
672,13 brutto

585,55 netto
720,23 brutto

629,25 netto
773,98 brutto

679,85 netto
836,22 brutto

741,95 netto
912,60 brutto

781,05 netto
960,69 brutto

938,60 netto
1154,48 brutto

1046,70 netto
1287,44 brutto PRO LINE

zakres min

60 71
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Ościeżnica panelowa ORB

60 70 80 90 100

S 618 718 818 918 1018

A 602 702 802 902 1002

B 624 724 824 924 1024

C 646 746 846 946 1046

D** 680 780 880 980 1080

E 784 884 984 1084 1184

ościeżnica
ORB

Zakres Top Decor
zł

Pro Line
zł

ORB1 96-116
719,00 zł netto
884,37 zł brutto

826,85 zł netto
1017,03 zł brutto

ORB2 116-156
748,00 zł netto
920,04 zł brutto

860,20 zł netto
1058,05 zł brutto

ORB3 156-196
780,00 zł netto
959,40 zł brutto

897,00 zł netto
1103,31 zł brutto

ORB4 196-236
808,50 zł netto
994,46 zł brutto

929,78 zł netto
1143,62 zł brutto

ORB5 236-276
836,00 zł netto
1028,28 zł brutto

961,40 zł netto
1182,52 zł brutto

ORB6 276-316
890,00 zł netto
1094,70 zł brutto

1023,50 zł netto
1258,91 zł brutto

ORB7 316-356
945,00 zł netto
1162,35 zł brutto

1086,75 zł netto
1336,70 zł brutto

ORB8 356-396
967,00 zł netto
1189,41 zł brutto

1112,05 zł netto
1367,82 zł brutto

ORB9 396-436
1006,00 zł netto
1237,38 zł brutto

1156,90 zł netto
1422,99 zł brutto

ORB10 436-476
1089,00 zł netto
1339,47 zł brutto

1252,35 zł netto
1540,39 zł brutto

ORB11 476-516
1209,00 zł netto
1487,07 zł brutto

1390,35 zł netto
1710,13 zł brutto

Ościeżnice panelowe bezprzylgowe dedykowane są  skrzydłom 
bezprzylgowym. Korpus składa się z płyty MDM o grubości 22mm. Część 
czołową i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Produkt pozwala 
na zmianę szerokości w zakresie 40mm a różne zakresy regulacji pozwalają na 
osadzenie jej w murze o grubości 96mm do 516.

OŚCIEŻNICE PANELOWE
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S

A
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C

D**

E

ściana

ściana

**sugerowana szerokość otworu w murze
Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

-65- OŚCIEŻNICE PANELOWE

Więcej informacji technicznych znajdziesz na stronie  70
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Ościeżnica panelowa ORB

60 70 80 90 100

S 618 718 818 918 1018

A 602 702 802 902 1002

B 624 724 824 924 1024

C 646 746 846 946 1046

D** 680 780 880 980 1080

E 784 884 984 1084 1184

ościeżnica
ORB90º

Zakres Top Decor
zł

Pro Line
zł

ORB1 96-116
779,00 zł netto
958,17 brutto

886,85 zł netto
1090,83 zł brutto

ORB2 116-156
808,00 zł netto
993,84 zł brutto

920,20 zł netto
1131,85 zł brutto

ORB3 156-196
840,00 zł netto
1033,20 zł brutto

957,00 zł netto
1177,11 zł brutto

ORB4 196-236
868,50 zł netto
1068,26 zł brutto

989,78 zł netto
1217,42 zł brutto

ORB5 236-276
896,00 zł netto
1102,08 zł brutto

1021,40 zł netto
1256,32 zł brutto

ORB6 276-316
950,00 zł netto
1168,50 zł brutto

1083,50 zł netto
13,32,71 zł brutto

ORB7 316-356
1005,00 zł netto
1236,15 zł brutto

1146,75 zł netto
1410,50 zł brutto

ORB8 356-396
1027,00 zł netto
1263,21 zł brutto

1172,05 zł netto
1441,62 zł brutto

ORB9 396-436
1066,00 zł netto
1311,18 zł brutto

1216,90 zł netto
1496,79 zł brutto

ORB10 436-476
1149,00 zł netto
1413,27 zł brutto

1312,35 zł netto
1614,19 zł brutto

ORB11 476-516
1269,00 zł netto
1560,87 zł brutto

1450,35 zł netto
1783,93 zł brutto

OŚCIEŻNICE PANELOWE

S

A

B

C

D**

E

ściana

ściana

**sugerowana szerokość otworu w murze
Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

-66- OŚCIEŻNICE PANELOWE

profil ORB

kąt 90 º
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TUNELE PANELOWE

60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 744 844 944 1044 1144

E2* 784 884 984 1084 1184

Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

Dopłata do tunelu podwójnego +30% -

Produkt Cena netto Cena brutto

Panel poszerzający 160mm 60-90  187,00 zł  230,01 zł 

Panel poszerzający 160mm 100  214,00 zł  263,22 zł 

Opaska kątowa TR/TW  149,00 zł  183,27 zł 

tunel
TR&TW

Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu w murze bądź jako opcja obudowy 
ściany do systemu przesuwnego naściennego.Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do 
ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający okuć oraz uszczelki. 

TR/TW1 TR/TW2 TR/TW3 TR/TW4 TR/TW5 TR/TW6 TR/TW7 TR/TW8 TR/TW9 TR/TW10 TR/TW11 KOLOR

80-100 100-140 140-180 180-220 220-260 260-300 300-340 340-380 380-420 420-460 460-500 -

352,00 netto
432,96 brutto

374,00 netto
460,02 brutto

391,00 netto
480,93 brutto

423,00 netto
520,29 brutto

457,00 netto
562,11 brutto

495,00 netto
608,85 brutto

539,00 netto
662,97 brutto

593,00 netto
729,39 brutto

627,00 netto
771,21 brutto

764,00 netto
939,72 brutto

858,00 netto
1055,34 brutto TOP DECOR

404,80 netto
497,90 brutto

430,10 netto
529,02 brutto

449,65 netto
553,07 brutto

486,45 netto
598,33 brutto

525,55 netto
646,43 brutto

569,25 netto
700,18 brutto

619,85 netto
762,42 brutto

681,95 netto
838,80 brutto

721,05 netto
886,89 brutto

878,60 netto
1080,68 brutto

986,70 netto
1213,64 brutto PRO LINE

Tunel panelowy TR&TW
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-68--68- TUNELE PANELOWE

Tunel panelowy TR&TW 90 º

E2* wymiar w przypadku TW

60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 744 844 944 1044 1144

E2* 784 884 984 1084 1184

Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

Dopłata do ościeżnicy podwójnej +30% -

Produkt Cena netto Cena brutto

Panel poszerzający 160mm 60-90  187,00 zł  230,01 zł 

Panel poszerzający 160mm 100  214,00 zł  263,22 zł 

Opaska kątowa TR/TW  149,00 zł  183,27 zł 

tunel
TR&TW 90º

TR/TW1 TR/TW2 TR/TW3 TR/TW4 TR/TW5 TR/TW6 TR/TW7 TR/TW8 TR/TW9 TR/TW10 TR/TW11 KOLOR

80-100 100-140 140-180 180-220 220-260 260-300 300-340 340-380 380-420 420-460 460-500 -

412,00 netto
506,76 brutto

434,00 netto
533,82 brutto

451,00 netto
554,73 brutto

483,00 netto
594,09 brutto

517,00 netto
635,91 brutto

555,00 netto
682,65 brutto

599,00 netto
736,77 brutto

653,00 netto
803,19 brutto

687,00 netto
845,01 brutto

824,00 netto
1013,52 brutto

918,00 netto
1129,14 brutto TOP DECOR

464,80 netto
571,70 brutto

490,10netto
602,82 brutto

509,65 netto
626,87 brutto

546,45 netto
672,13 brutto

585,55 netto
720,23 brutto

629,25 netto
773,98 brutto

679,85 netto
836,22 brutto

741,95 netto
912,60 brutto

781,05 netto
960,69 brutto

938,60 netto
1154,48 brutto

1046,70 netto
1287,44 brutto PRO LINE

zakres min

60 71

zakres min

91

E2* wymiar w przypadku TW

80

panel poszerzający do TR

S2

A2

B2

C2

D2

E2 E2*

ściana ściana

kąt 90 º



Do każdego z proponowanych przez nas skrzydeł drzwiowych rekomendujemy odpowiadającą        
im ościeżnicę, która dopełni całość pod względem technicznym i estetycznym.

Ościeżnice te polecane są wszędzie tam, gdzie nie jest 
wymagana regulacja w zakresie przekroju ściany. 

* sugerowana wysokość otworu w murze

ościeżnica
STAŁA

 60 70 80 90 100

A 602 702 802 902 1002

B 625 725 825 925 1025

C 687 787 887 987 1087

D 644 744 844 944 1044

Nazwa Cena netto/brutto

Baza stała top decor 189,00 zł netto/232,47 zł brutto

Belka top decor 73,50 zł netto/90,41 zł brutto

Baza stała pro-line 217,35 zł netto/267,34 zł brutto

Belka pro-line 84,53 zł netto/103,97 zł brutto

Opaska mask. 6 cm top decor 55,00 zł netto/67,65 zł brutto 

Opaska mask. 6 cm pro-line 63,00 zł netto/77,49 zł brutto

Opaska mask. 8cm top decor 55,00 zł netto/67,65 zł brutto

Opaska mask. 8 cm pro-line 63,00 zł netto/77,49 zł brutto

Ćwierćwałek top-decor 31,50,00 zł netto/38,75 zł brutto

Ćwierćwałek pro-line 36,23 zł netto/44,56 zł brutto

Ościeżnica drewniana Entrada Pro 299,00 zł netto/367,77 zł brutto

-69-

Więcej informacji technicznych znajdziesz na stronie  70

OŚCIEŻNICA STAŁA

Dopłaty Cena netto Cena brutto

Dopłata do belki w rozmiarze 100 +30% -

Dopłata do ościeżnicy podwójnej +30% -
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Kierunki otwierania skrzydeł

Rozmiar F FW

60 644 618

70 744 718

80 844 818

90 944 918

100 1044 1018

Rozmiar F

60 618

70 718

80 818

90 918

100 1018

Skrzydła przylgowe

Jak obliczyć cenę drzwi 

Wentylacja

Skrzydła bezprzylgowe

Skrzydła do systemu 

-70-

jednoskrzydłowe

lewe lewe w lewoprawe prawe w prawo

dwuskrzydłowe system przesuwny

tuleje wentylacyjne podcięcie wentylacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE
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W naszej ofercie
znajdą Państwo również 

wyselekcjonowane 
modele klamek wraz

z szyldami, pasujące do 
produkowanych przez 

firmę Esstilo drzwi.

KLAMKI I SZYLDY-71-

kolekcja
SILVER 

Bella Q Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto

Total Q
135,00 zł netto
166,05 zł brutto 

Bella R Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto

Cube Q Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Qubik K 
70,00 zł netto
86,10 zł brutto 

Rumba K
55,00 zł netto
67,65 zł brutto

Gałka Q Slim
160,00 zł netto
196,80 zł brutto 

Trend
53,00 zł netto
65,19 zł brutto 

Szyld okrągły R Slim
rozeta klucz/wkładka
43,28 zł netto
53,23 zł brutto 
rozeta WC
70,67 zł netto
86,92 zł brutto

Szyld kwadratowy Q 
rozeta klucz/wkładka
29,15 zł netto
35,85 zł brutto 
rozeta WC
51,23 zł netto
63,01 zł brutto 

Szyld kwadratowy K
rozeta klucz/wkładka
30,03 zł netto
36,94 zł bruttoo 
rozeta WC
42,40 zł netto
52,15 zł brutto 

Szyld kwadratowy Q Slim
rozeta klucz/wkładka
37,98 zł netto
46,72 zł brutto
rozeta WC
60,07 zł netto
73,89 zł brutto  



Klamka w kolorze srebra 
idealnie komponuje się

 z każdym kolorem skrzydła
 i stanowi piękną ozdobę drzwi. 

Sprawdzi się zarówno
 w aranżacjach klasycznych, 

jak i nowoczesnych.

KLAMKI I SZYLDY-72-

kolekcja
SILVER SZCZOTKOWANY

Bella Q Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto

Total Q
135,00 zł netto
166,05 zł brutto  

Bella R Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Cube Q Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto  

Gałka Q Slim
160,00 zł netto
196,80 zł brutto 

Szyld okrągły R Slim
rozeta klucz/wkładka
37,98 zł netto
46,72 zł brutto
rozeta WC
60,07 zł netto
73,89 zł brutto  

Szyld kwadratowy Q 
rozeta klucz/wkładka
29,15 zł netto
35,85 zł brutto 
rozeta WC
51,23 zł netto
63,01 zł brutto

Szyld kwadratowy Q Slim
rozeta klucz/wkładka
37,98 zł netto
46,72 zł brutto 
rozeta WC
60,07 zł netto
73,89 zł brutto

Szyld kwadratowy zaokrąglony 
nikiel rozeta klucz/wkładka
19,63 zł netto
24,14 zł brutto 
nikiel rozeta WC
29,45 zł netto
36,22 zł brutto

kolekcja
DO SKRZYDŁA ENDRADA

Klamka Miro
50,00 zł netto/61,50 zł brutto  

Szyld Milo
21,20 zł netto/26,08 zł brutto  

Kpl. wkładek czarny 
142,00 zł netto/174,66 zł brutto  
Kpl. wkładek nikiel
79,50 zł netto/97,79 zł brutto



NOTES

W naszej ofercie
znajdą Państwo również 

wyselekcjonowane 
modele klamek wraz

z szyldami, pasujące do 
produkowanych przez 

firmę Esstilo drzwi.

KLAMKI I SZYLDY-73-

kolekcja
DUO 

Trend graf it/chrom
53,00 zł netto
65,19 zł brutto 

Deco chrom/czarny mat
106,00 zł netto
130,38 zł brutto  

Deco chrom/biały mat
106,00 zł netto
130,38 zł brutto 

Duo graf it/chrom 
70,67 zł netto
86,92 zł brutto 

Duo nikiel/satyna
70,67 zł netto
86,92 zł brutto 

Deko
nikiel szczotkowany/czarny 
106,00 zł netto
130,38 zł brutto

Deko
nikiel szczotkowany/biały
106,00 zł netto
130,38 zł brutto 

Szyld zaokrąglony
rozeta klucz/wkładka
19,63 zł netto
24,14 zł brutto 
rozeta WC
29,45 zł netto
36,22 zł brutto 

Szyld zaokrąglony
rozeta klucz/wkładka
21,39 zł netto
26,31 zł brutto 
rozeta WC
31,22 zł netto
38,40 zł brutto 

Szyld zaokrąglony
rozeta klucz/wkładka
19,63 zł netto
24,14 zł brutto 
rozeta WC
29,45 zł netto
36,22 zł brutto  

Osłonki na zawias
13,5mm w kompletach (2 sztuki na jeden zawias)

Nikiel / satyna
8,00 zł netto
9,84 zł brutto

Złote
8,00 zł netto
9,84 zł brutto

Czarna
8,00 zł netto
9,84 zł brutto

Biała
8,00 zł netto
9,84 zł brutto

AKCESORIA 



Klamka z kolekcji 
black&white to

ponadczasowa, elegancka 
i zawsze modna ozdoba 

drzwi

KLAMKI I SZYLDY

Szyld kwadratowy K 
rozeta klucz/wkładka
28,27 zł netto
34,77 zł brutto 
rozeta WC
38,87 zł netto
47,81 zł brutto

Szyld kwadratowy K 
rozeta klucz/wkładka
28,27 zł netto
34,77 zł brutto 
rozeta WC
38,87 zł netto
47,81 zł brutto 

Szyld kwadratowy Q Slim
rozeta klucz/wkładka
43,28 zł netto
53,23 zł brutto 
rozeta WC
70,67 zł netto
86,92 zł brutto  

Szyld kwadratowy Q
rozeta klucz/wkładka
34,45zł netto
42,37 zł brutto 
rozeta WC
61,83 zł netto
76,05 zł brutto

Szyld okrągły R Slim
rozeta klucz/wkładka
43,28 zł netto
53,23 zł brutto 
rozeta WC
70,67 zł netto
86,92 zł brutto

-74-

kolekcja
BLACK&WHITE

Qubik K biel
70,00 zł netto
86,10 zł brutto

Qubik K czerń
70,00 zł netto
86,10 zł brutto

Rumba K czerń
55,00 zł netto
67,65 zł brutto

Cube Q Slim 
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Bella R Slim
140,00 zł netto
172,20 zł brutto

Bella Q Slim
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Total Q
135,00 zł netto
166,05 zł brutto  

Gałka Q Slim
160,00 zł netto
196,80 zł brutto 



NOTESKLAMKI I SZYLDY-75-

kolekcja
GOLD 

Cube Q Slim
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Bella Q Slim
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Bella R Slim
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Total Q
135,00 zł netto
166,05 zł brutto 

Bella Q Slim Satyna
140,00 zł netto
172,20 zł brutto 

Cube Q Slim Satyna
140,00 zł netto
172,20 zł brutto   

Bella R Slim Satyna
140,00 zł netto
172,20 zł brutto

Gałka Q Slim Satyna
160,00 zł netto
196,80 zł brutto  

Qubik K Nikiel/Satyna
70,00 zł netto
86,10 zł bruttoo 

Rumba K Nikiel/Satyna
55,00 zł netto
67,65 zł brutto

Gałka Q Slim 
160,00 zł netto
196,80 zł brutto 

Qubik K
70,00 zł netto
86,10 zł brutto

Szyld okrągły R Slim 
rozeta klucz/wkładka
43,28 zł netto
53,23 zł brutto 
rozeta WC
70,67 zł netto
86,92 zł brutto 

Szyld kwadratowy K 
rozeta klucz/wkładka
34,45 zł netto
42,37 zł brutto 
rozeta WC
61,83 zł netto
76,05 zł brutto 

Szyld kwadratowy Q Slim 
rozeta klucz/wkładka
43,28 zł netto
53,23 zł brutto
rozeta WC
70,67 zł netto
86,92 zł brutto  

Szyld kwadratowy K 
rozeta klucz/wkładka
38,87 zł netto
47,81 zł brutto
rozeta WC
60,07 zł netto
73,89 zł brutto  

Szyld okrągły R Slim Satyna
rozeta klucz/wkładka
60,95 zł netto
74,97 zł brutto
rozeta WC
88,33 zł netto
108,65 zł brutto  

Szyld kwadratowy Q Slim
rozeta klucz/wkładka
60,95 zł netto
74,97 zł brutto
rozeta WC
88,33 zł netto
108,65 zł brutto  

Szyld kwadratowy K Nikiel/Satyna
rozeta klucz/wkładka
30,03 zł netto
36,94 zł brutto
rozeta WC
42,40 zł netto
52,15 zł brutto  

Klamka w kolorze złotym, 
niczym promień słońca, ożywi 

każde drzwi nadając im blasku 
i ciepła. Złoto harmonijnie 

wpisuje się w każdą aranżację
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