
Drzwi drewniane - wewnętrzne



O �rmie
HISTORIA FIRMY

Firma DERPAL powstała w 1992 r. w Andrzejowie koło Janowa 

Lubelskiego. Nowa Fabryka Drzwi DERPAL Zbigniewa Wosia 

otwarta w 2010 to inwestycja na miarę XXI wieku 

zlokalizowana w stre�e przemysłowej Janowa Lubelskiego.

Misją �rmy jest wytwarzanie i dostarczanie drzwi o jakości 

spełniającej najwyższe oczekiwania klientów oraz utrwalanie 

opinii zaufanego partnera. Na powierzchni 6000 m2 

zabudowy zgromadzono najnowocześniejszy park 

maszynowy, co w połączeniu z doświadczoną załogą 

stworzyło warunki do jeszcze lepszego i szybszego zaspoka-

jania potrzeb wymagającego rynku.

Już od początku istnienia �rmy DERPAL jej specjalnością były 

(i są nadal) drzwi wewnętrzne - przeznaczone do stosowania 

wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do innych drzwi 

wewnątrz-lokalowych, takie drzwi nadają się do stosowania 

jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania lub w 

innych miejscach, w których warunki otoczenia dla innego 

typu drzwi są niekorzystne np. temperatura, wilgotność.

Przedstawiona oferta pozwala każdemu Klientowi znaleźć 

interesujący go model skrzydła zarówno pod względem 

wzorniczym, jak i cenowym.

Oferujemy drzwi drewniane wykonane w 100% z natural-

nego drewna, wykończone lazurami w bogatej palecie 

kolorystycznej.

Wspólną cechą wykonań drzwi jest ich wysoka jakość, bez 

względu na cenę drzwi. Decydując się na zakup, możesz być 

pewny, że otrzymasz produkt najwyższej jakości.

Dlaczego warto kupić drzwi drewniane?

Drzwi DERPAL to prawdziwe, tradycyjne drzwi z naturalnego 

drewna sosnowego lub dębowego. Do ich produkcji 

używamy tylko naturalnych surowców pozyskiwanych                    

z polskich certy�kowanych lasów. Tajemnicą doskonałej 

jakości i wciąż rosnącego zainteresowania naszymi drzwiami 

jest perfekcyjne połączenie pracy ludzkiej z nowoczesną 

technologią.

Najważniejszym aspektem naszej produkcji jest posiadanie 

odpowiedniego zaplecza, pozwalającego na obróbkę 

zakupionego surowca tartacznego. Drewno już od 

pierwszego etapu produkcyjnego jest przecierane                         

w fabrycznym tartaku, sezonowane i suszone do wilgotności 

10 - 12%,  a następnie materiał jest selekcjonowany, ręcznie 

dobierany według wzoru, rysunku i barwy tak, by zapewnić 

naszym drzwiom wysoką estetykę i trwałość przez długie lata 

użytkowania. 
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odpowiedniego zaplecza, pozwalającego na obróbkę 

zakupionego surowca tartacznego. Drewno już od 

pierwszego etapu produkcyjnego jest przecierane                         

w fabrycznym tartaku, sezonowane i suszone.

DRZWI  ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE.

Nowa kolekcja Drzwi Płytowe „Fabryki Drzwi DERPAL” to 

kolejny krok w stronę udoskonalenia technologii i polityki 

jakości. Jakości ,która jest dla nas priorytetem prowadzącym 

do powiększenia najcenniejszego kapitału naszej fabryki - 

grona zadowolonych klientów.

TECHNOLOGIA PŁYTOWA TO:

- rama skrzydła  wykonana z klejonego warstwowo drewna,

- kratownica wewnętrzna drewniana wraz z wypełnieniem

  termoizolacyjnym o obniżonym współczynniku przewodze-   

  nia ciepła

- konstrukcja skrzydła obustronnie wzmocniona specjalnymi 

  kształtownikami metalowymi

- obustronne poszycie skrzydła wodoodpornymi sklejkami

- nowatorskie rozwiązanie zabezpieczenia antywyważe- 

  niowego (od strony zawiasów na całej wysokości skrzydła),

  zapewnia podwyższoną odporność na włamania

- próg trwale zamontowany w ościeżnicy co znacznie ułatwia

  montaż

- szyby zespolone w drzwiach szklonych, hartowane lub

  obustronnie bezpieczne, piaskowane

- możliwość nieograniczonych  mody�kacji wzorów  według

  upodobań klienta

- istnieje możliwość wykonania naświetla bocznego  

  i górnego do każdego modelu drzwi

Naszymi drzwiami możesz bezpiecznie zamknąć swój DOM.
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Wyczaruj zupełnie nowy styl do wnętrza swojego domu. Czysta forma i prosta stylistyka prezentowanych drzwi           
w 100% z naturalnego drewna znakomicie pasują zarówno do współcześnie projektowanych pomieszczeń, jak i do 
pomieszczeń tradycyjnych.
Drzwi wykonane z drewna znakomicie harmonizują z podłogami typu deski, mozaiki, parkiety. Wykonujemy drzwi 
przesuwne jedno- lub dwuskrzydłowe oraz drzwi według indywidualnych projektów, które zaspakajają najbardziej 
oryginalne gusta właścicieli. Dodatkowo wyposażamy drzwi w regulowane ościeżnice, które możemy dopasować 
do różnych szerokości muru. Zaawansowana technologicznie konstrukcja drzwi zapewnia trwałość, piękno                         
i komfort użytkowania za rozsądną cenę.
Podstawowy materiał stosowany do produkcji drzwi wewnętrznych to drewno: sosna, dąb.   
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym bogatym asortymentem przedstawionym w katalogu.  
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
• system przylgowy
• skrzydło drzwi bezsęczne wykonane w 100% z naturalnego drewna
  sosnowego lub dębowego
• ramiakowo-płycinowa 
• rama skrzydła wykonana z naturalnego drewna klejonego
  warstwowo
• wypełnienie stanowi płycina ozdobna lub gładka

OŚCIEŻNICA
• wykonana z drewna klejonego warstwowo sosnowego lub
  dębowego
• o wymiarach 55 mm x 100 mm 
• wyposażona w uszczelkę

POKRYCIE
• powierzchnia drzwi wykończona lazurami z palety kolorów DERPAL
  podkreślającymi naturalny rysunek i fakturę drewna
• dostępne również inne kolory - kolory z palety RAL, NCS (za dopłatą)

OKUCIA
• zamek wpuszczany, rozstaw 72 mm, Kl, WB, WC
• trzy zawiasy z wkładką teflonową wkręcane, zabezpieczone
  wkrętem lub kołkiem
• osłonki na zawiasy w kolorze okuć

SZKLENIE
• szyba ornamentowa lub dekor mat, mleczna
• za dopłatą dostępne również szyby fazowane, hartowane, 
  bezpieczne i inne

WYMIARY
• typowe 60’, 70’ 80’, 90’ 
• inne, o wymiarach mniejszych niż typowe, w cenie

POLECAMY
• Oscieżnice systemu DERPAL (regulowane) wraz z elementami
  uzupełnającymi.
• Oscieżnice  ekonomiczne  o stałej szerokości 60 mm do 100 mm 
  (bez dopłaty).

UWAGI
Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks NR 8 i Nr 9. Możliwość 
dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwój- 
nych. Drzwi dostępne do samodzielnego malowania. Skrzydła 
dostępne do standardowych ościeżnic metalowych.

Drzwi wewnętrzne
drewniane

Dostępna kolorystyka:

kasztan embero miód tabaco 600 leszczyna roble nogal oscuro nogal wenge

Przekrój drzwi wewnętrznych
drewnianych

Dostępne warianty szyb:
woda 
bezbarwna

kora 
bezbarwna

szynszyl 
bezbarwny woda brąz kora brąz szynszyl brąz lacomat

delta
bezbarwna

�utes
belgijska

ramiak z drewna klejonego warstwowo 

płycina ozdobna

ościeżnica drewniana

uszczelka

zawias wkręcany
z wkładką te�onową
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Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks Nr 8 i Nr 9.
Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. 
Drzwi dostępne do samodzielnego malowania.

Skrzydła dostępne do standardowych oscieżnic metalowych.
Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

Nobel 2

Nobel 3

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

Nobel 1
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* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

DRZWI WEWNĘTRZNE



Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks Nr 8 i Nr 9.
Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. 
Drzwi dostępne do samodzielnego malowania.

Skrzydła dostępne do standardowych oscieżnic metalowych.
Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

serial 4 serial 3 serial 2

serial p

sosna               1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**
sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

serial 1

sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

DRZWI WEWNĘTRZNE
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deko 5/2

sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**



deko 1 deko s/p deko 5

deko 7

sosna               1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 1770,00 zł*/ 2177,10zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**
sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**

sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**

deko 5/1

sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**

deko 6

sosna 1600,00 zł*/ 1968,60zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**

DRZWI WEWNĘTRZNE
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arTe 2 arTe 1 arTe p

faraoN 2

sosna               1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**
sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

sosna 1570,00 zł*/ 1931,10zł**

dąb 2340,00 zł*/ 2878,20zł**

faraoN 5

sosna 1570,00 zł*/ 1931,10zł**

dąb 2340,00 zł*/ 2878,20zł**

faraoN p

sosna 1570,00 zł*/ 1931,10zł**

dąb 2340,00 zł*/ 2878,20zł**

DRZWI WEWNĘTRZNE
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ukośNe 3 ukośNe 2 ukośNe 1

łuki 4

sosna               1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**
sosna 1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

łuki 6

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

łuki p

sosna 1220,00 zł*/ 1500,60zł**

dąb 1990,00 zł*/ 2447,70zł**
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classic 6 classic 4 classic 2

classic 6c

sosna               1300,00 zł*/ 1599,00zł**

dąb 2070,00 zł*/ 2546,10zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1300,00 zł*/ 1599,00zł**

dąb 2070,00 zł*/ 2546,10zł**
sosna 1300,00 zł*/ 1599,00zł**

dąb 2070,00 zł*/ 2546,10zł**

sosna 1300,00 zł*/ 1599,00zł**

dąb 2070,00 zł*/ 2546,10zł**

classic p

sosna 1180,00 zł*/ 1451,40zł**

dąb 1950,00 zł*/ 2398,50zł**

saloN

sosna 1700,00 zł*/ 2091,00zł**

dąb 2470,00 zł*/ 3038,10zł**

DRZWI WEWNĘTRZNE
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Tradycja 3 Tradycja 2 Tradycja 1

roNdo

sosna               1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**
sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

sosna 1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**

Tradycja p

sosna 1350,00 zł*/ 1660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

Gala

sosna 1600,00 zł*/ 1968,00zł**

dąb 2370,00 zł*/ 2915,10zł**
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akaT NowoczesNe cariNGToN

skośNe

sosna               1350,00 zł*/ 4660,50zł**

dąb 2120,00 zł*/ 2607,60zł**

* - CENA NETTO, ** -CENA BRUTTO

sosna 1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**
sosna 1400,00 zł*/ 1722,00zł**

dąb 2170,00 zł*/ 2669,10zł**

sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

prosTe

sosna 1260,00 zł*/ 1549,80zł**

dąb 2030,00 zł*/ 2496,90zł**

eleGaNT

sosna 1600,00 zł*/ 1968,00zł**

dąb 2370,00 zł*/ 3915,10zł**
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Chrom/nikiel 
lakierowany
Brąz graffiato

Chrom/nikiel 
lakierowany
Brąz graffiato

Brąz
Nikiel
lakierowany

Brąz graffiato
Nikiel
lakierowany

Chrom/nikiel Nikiel lakierowany
Chrom lakierowany

Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks Nr 8 i Nr 9.
Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. 
Drzwi dostępne do samodzielnego malowania.

Skrzydła dostępne do standardowych oscieżnic metalowych.
Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

OPCJE

KLAMKI OKUCIA AKCESORIA

LISTWY ZAWIASY

UWAGI
Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks NR 8 i Nr 9. Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Drzwi 
dostępne do samodzielnego malowania. Skrzydła dostępne do standardowych ościeżnic metalowych.

Giussy Giussy - R Fly Fly-R Time-R Time-QRJaro-R
Jaro-QR

Klamka
7000/ 86 zł10

Klamka
6000/ 7380

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
5000/ 6150

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
7000/ 8610

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
7000/ 8610

Cena za 1 otwór
2500/ 3075

Cena za 1 otwór
5000/ 6150

40000/ 492 zł00

Wkładka
3000/ 36zł zł zł90

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
9000/ 11010

Rozeta kl
3000/ 3690

Rozeta wb
3000/ 3690

Rozeta WC
4000/ 49

zł

zł

zł

zł20

Klamka
7000/ 86 zł10

Nikiel lakierowany
Chrom lakierowany

Tuleje Ø 35

Mosiądz
Brąz graffiato 
Chrom satyna 
Chrom
Nikiel

Listwa 
zaokrąglona

Biała Chrom Nikiel
satyna

Chrom
satyna

Mosiądz Mosiądz
satyna

Regulowany Wersje kolorystyczne

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Listwa 
wybrana

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Listwa 
półokrągła

Sosna zwykła
/ regulowana

16000/ 19680

26000/ 31980

Dąb zwykła
/ regulowana

28000/ 34400

51000/ 62730

Listwa 
ozdobna

Sosna zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

30000/ 36900

Dąb zwykła
/ regulowana

30000/ 36900

55000/ 67650

Listwa 
do kantu

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Ćwierćwałek

Próg

Sosna 

4500/ 5535

4500/ 5535

Dąb

12000/ 14760

4500/ 55

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł35

4000/ 4920 5000/ 61zł zł50

Tuleje 
„kwadratowe”

Mosiądz 
Mosiądz satyna 
Brąz graffiato 
Chrom satyna
Chrom
Nikiel
Nikiel satyna 
Stal nierdzewna

Wkładka
bębenkowa

Mosiądz
Chrom

Rozmiar do
zastosowań 31/41  

Komplet osłonek na zawiasy (6szt.)Cena za komplet (3szt.)

Za dopłatąCena za komplet na jedną stronę

OSŁONKI
W cenie drzwi

OSŁONKI
Na zawiasy regulowane

Chrom
Chrom satyna
Mosiądz
Miedź
Brąz graffiato

Kryty

Stal
nierdzewna

Do wyboru w cenie drzwi bezfelcowych
Dopłata do drzwi bezfelcowych sosna

60000/ 738 zł00
Dopłata do drzwi bezfelcowych dąb

Skrzydełkowy

Mosiądz
Mosiądz satyna
Chrom satyna
Nikiel satyna
Brąz graffiato
Chrom

Malowanie na dwa kolory

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) do 4 szt. - za jedną szt.

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) od 5 szt. do 10 szt. - za jedną szt.

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) powyżej 10 szt. - za jedną szt.

Dopłata do drzwi o rozmiarze  „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm

Dopłata do drzwi o rozmiarze  „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm + 50% dla drzwi dębowych

Dopłata do drzwi  wyższych o 3 cm dopłata

Dopłata do drzwi wyższych  od 211 cm do 214 cm - 10% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 215 cm  do  220 cm - 20% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 221 cm  do  230 cm - 30% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 231 cm  do  240 cm - 45% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 241 cm  do  250 cm - 55% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dostępne drzwi jednoskrzydłowe o rozmarze  „110” za dopłatą wg. indywidualnej wyceny

200,00 zł 246,00 zł

150,00 zł 184,50 zł

100,00 zł 123,00 zł

80,00 zł 98,40 zł

80,00 zł 98,40 zł

300,00 zł 369,60 zł

Oscieżnica tradycyjna do szerokości 100mm - sosna   200zł netto/246 zł brutto + 60% dla dębu

Dopłata do ościeżnicy niestandardowej 60 zł netto za każde 5 cm, +60% dla dębu

Dopłata do malowania ościeżnic regulowanych +20% wartości ościeżnicy, +15 % dla dębu

netto brutto

Cena netto / cena brutto
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Chrom/nikiel 
lakierowany
Brąz graffiato

Chrom/nikiel 
lakierowany
Brąz graffiato

Brąz
Nikiel
lakierowany

Brąz graffiato
Nikiel
lakierowany

Chrom/nikiel Nikiel lakierowany
Chrom lakierowany

Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks Nr 8 i Nr 9.
Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. 
Drzwi dostępne do samodzielnego malowania.

Skrzydła dostępne do standardowych oscieżnic metalowych.
Drzwi o wymiarach mniejszych niż typowe wykonujemy bez dopłaty.

OPCJE

KLAMKI OKUCIA AKCESORIA

LISTWY ZAWIASY

UWAGI
Aprobata Techniczna AT-15-6912/06+Aneks NR 8 i Nr 9. Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Drzwi 
dostępne do samodzielnego malowania. Skrzydła dostępne do standardowych ościeżnic metalowych.

Giussy Giussy - R Fly Fly-R Time-R Time-QRJaro-R
Jaro-QR

Klamka
7000/ 86 zł10

Klamka
6000/ 7380

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
5000/ 6150

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
7000/ 8610

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
7000/ 8610

Cena za 1 otwór
2500/ 3075

Cena za 1 otwór
5000/ 6150

40000/ 492 zł00

Wkładka
3000/ 36zł zł zł90

Rozeta kl
2000/ 2460

Rozeta wb
2000/ 2460

Rozeta WC
3000/ 36

zł

zł

zł

zł90

Klamka
9000/ 11010

Rozeta kl
3000/ 3690

Rozeta wb
3000/ 3690

Rozeta WC
4000/ 49

zł

zł

zł

zł20

Klamka
7000/ 86 zł10

Nikiel lakierowany
Chrom lakierowany

Tuleje Ø 35

Mosiądz
Brąz graffiato 
Chrom satyna 
Chrom
Nikiel

Listwa 
zaokrąglona

Biała Chrom Nikiel
satyna

Chrom
satyna

Mosiądz Mosiądz
satyna

Regulowany Wersje kolorystyczne

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Listwa 
wybrana

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Listwa 
półokrągła

Sosna zwykła
/ regulowana

16000/ 19680

26000/ 31980

Dąb zwykła
/ regulowana

28000/ 34400

51000/ 62730

Listwa 
ozdobna

Sosna zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

30000/ 36900

Dąb zwykła
/ regulowana

30000/ 36900

55000/ 67650

Listwa 
do kantu

Sosna zwykła
/ regulowana

10000/ 12300

20000/ 24600

Dąb zwykła
/ regulowana

20000/ 24600

38000/ 46740

Ćwierćwałek

Próg

Sosna 

4500/ 5535

4500/ 5535

Dąb

12000/ 14760

4500/ 55

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł35

4000/ 4920 5000/ 61zł zł50

Tuleje 
„kwadratowe”

Mosiądz 
Mosiądz satyna 
Brąz graffiato 
Chrom satyna
Chrom
Nikiel
Nikiel satyna 
Stal nierdzewna

Wkładka
bębenkowa

Mosiądz
Chrom

Rozmiar do
zastosowań 31/41  

Komplet osłonek na zawiasy (6szt.)Cena za komplet (3szt.)

Za dopłatąCena za komplet na jedną stronę

OSŁONKI
W cenie drzwi

OSŁONKI
Na zawiasy regulowane

Chrom
Chrom satyna
Mosiądz
Miedź
Brąz graffiato

Kryty

Stal
nierdzewna

Do wyboru w cenie drzwi bezfelcowych
Dopłata do drzwi bezfelcowych sosna

60000/ 738 zł00
Dopłata do drzwi bezfelcowych dąb

Skrzydełkowy

Mosiądz
Mosiądz satyna
Chrom satyna
Nikiel satyna
Brąz graffiato
Chrom

Malowanie na dwa kolory

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) do 4 szt. - za jedną szt.

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) od 5 szt. do 10 szt. - za jedną szt.

Malowanie na kolory RAL, NCS (oprócz lakierów metalizowanych) powyżej 10 szt. - za jedną szt.

Dopłata do drzwi o rozmiarze  „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm

Dopłata do drzwi o rozmiarze  „100” wymiar zewnętrzny 1100 mm x 2070 mm + 50% dla drzwi dębowych

Dopłata do drzwi  wyższych o 3 cm dopłata

Dopłata do drzwi wyższych  od 211 cm do 214 cm - 10% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 215 cm  do  220 cm - 20% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 221 cm  do  230 cm - 30% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 231 cm  do  240 cm - 45% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dopłata do drzwi wyższych  od 241 cm  do  250 cm - 55% wartości drzwi jednoskrzydłowych

Dostępne drzwi jednoskrzydłowe o rozmarze  „110” za dopłatą wg. indywidualnej wyceny

200,00 zł 246,00 zł

150,00 zł 184,50 zł

100,00 zł 123,00 zł

80,00 zł 98,40 zł

80,00 zł 98,40 zł

300,00 zł 369,60 zł

Oscieżnica tradycyjna do szerokości 100mm - sosna   200zł netto/246 zł brutto + 60% dla dębu

Dopłata do ościeżnicy niestandardowej 60 zł netto za każde 5 cm, +60% dla dębu

Dopłata do malowania ościeżnic regulowanych +20% wartości ościeżnicy, +15 % dla dębu

netto brutto

Cena netto / cena brutto

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

 42mm

„60” 590 720 643 700 2002 2090 2035 2065

„70” 690 820 743 800 2002 2090 2035 2065

„80”  790 920 843 900 2002 2090 2035 2065

„90” 890 1020 943 1000 2002 2090 2035 2065

„100” 990 1120 1043 1100 2002 2090 2035 2065

WYMIARY DRZWI

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

 42mm

„60” 590 720 643 700 2002 2090 2035 2065

„70” 690 820 743 800 2002 2090 2035 2065

„80”  790 920 843 900 2002 2090 2035 2065

„90” 890 1020 943 1000 2002 2090 2035 2065

„100” 990 1120 1043 1100 2002 2090 2035 2065

WYMIARY DRZWI

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

 42mm

„60” 590 720 643 700 2002 2090 2035 2065

„70” 690 820 743 800 2002 2090 2035 2065

„80”  790 920 843 900 2002 2090 2035 2065

„90” 890 1020 943 1000 2002 2090 2035 2065

„100” 990 1120 1043 1100 2002 2090 2035 2065

WYMIARY DRZWI

S 
So 
Ss – szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz – całkowita szerokość drzwi (mm)
Ho 

H 
Hs – wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
Hz – całkowita wysokość drzwi (mm)
Hpa – wysokość progu aluminiowego (mm)
Hpd – wysokość progu drewnianego (mm)

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s

Parametry techniczne

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

 74 mm

„80” 800 940 835 910 2002 2090 2035 2075 20

„90” 900 1040 935 1010 2002 2090 2035 2075 20

„100”  990 1030 1025 1100 2002 2090 2035 2075 20

 

Grubość  
skrzydła

Oznaczenie 
drzwi S So Ss Sz H Ho Hs Hz

 42mm

„60” 590 720 643 700 2002 2090 2035 2065

„70” 690 820 743 800 2002 2090 2035 2065

„80”  790 920 843 900 2002 2090 2035 2065

„90” 890 1020 943 1000 2002 2090 2035 2065

„100” 990 1120 1043 1100 2002 2090 2035 2065

WYMIARY DRZWI

PARAMETRY TECHNICZNE
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Fabryka drzwi Derpal
23-300 Janów Lubelski
ul. Zakładowa 1
NIP: 8620000984

tel.: 15 871 12 75
kom: 693881275, 667701310
fax: 81 464 42 35
e-mail: biuro@derpal.com.pl

serwis: 601 235 089

dyrektor handlowy:
kom: 885 441 432 
damian@derpal.com.pl

www.derpal.com.pl

Janów Lubelski

dystrybutor:


