Opis drzwi zewnętrznych systemu TYMAWA 68:
Drzwi jednoskrzydłowe składają się z ościeżnicy drewnianej o wymiarach w przekroju 65 x 100mm
z termoizolacyjnym progiem aluminiowym płaskim oraz współpracującego z nią skrzydła
o grubości 68mm. Skrzydło drzwiowe wykonane jest jako płytowe, z przylgami na czterech
płaszczyznach. Konstrukcję skrzydła stanowi rama wewnętrzna drewniana wzmocniona stabilizatorem
stalowym i wypełniona ocieplanym elementem warstwowym. Wypełniona rama skrzydła oklejona jest
obustronnie sklejką wodoodporną, która tworzy okładziny zewnętrzne skrzydła. Całość zestawu
drzwiowego malowana jest pełnym programem farb firmy Remmers w kolorach kryjących
lub lazurowych.
Opis typowych drzwi 1-dzielnych z wyposażeniem standardowym: skrzydło płytowe o grubości
68mm wykonane z klejonego drewna sosnowego, wykończone obustronnie sklejką z drewna
sosnowego lub red meranti o strukturze skrawanej wzdłużnie, dwa niezależne zamki pojedyncze
z wkładkami, klamka z szyldem podstawowym, punktowe blachy zaczepowe, ościeżnica stała
z uszczelką z klejonego drewna sosnowego (za dopłatą obłogowana red meranti), próg aluminiowy
płaski, trzy zawiasy wkręcane. Dodatkowo drzwi przeszklone wyposażone są w szyby refleksyjne
w odcieniu brązowym i bezpieczne 33.1 (kl. O2).
Przekrój poziomy typowych drzwi 1-dzielnych:
1 – ościeżnica z klejonego drewna sosnowego
2 – rama skrzydła z klejonego drewna sosnowego
3 – stalowe stabilizatory skrzydła
4 – ocieplany element warstwowy skrzydła
5 – okładziny zewnętrzne skrzydła ze sklejki o gat. red meranti

Wymiary drzwi 1-dzielnych:
- szerokości typowe: „80”, „90”, „100”
- wymiary zewnętrzne drzwi np: „90”- 1030 x 2110 mm
- typowa wysokość drzwi to zakres od 2060 do 2110 mm

Kolory podstawowe:
- kryjące: Biały (RAL 9016), RAL 8003 (kryjąca afromozja), RAL 8004 (kryjący teak),
RAL 8012 (kryjący mahoń), RAL 8016 (kryjący jasny orzech),
RAL 8017 (kryjący ciemny orzech), Antracyt (RAL 7016).
- lazurowe: R-Jasny Dąb, R-Afromozja, R-Mahoń, R-Teak, R-Ciemny Dąb,
R-Jasny Orzech, R-Ciemny Orzech, R-Zieleń Oliwkowa.
Uwaga: w kolorach lazurowych mogą występować różnice w odcieniach na płaszczyźnie drzwi
wynikające z naturalnej struktury i usłojenia drewna.

Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość wykonania drzwi według indywidualnego wzoru zaproponowanego przez Klienta,
a także zestawów drzwiowych 2-dzielnych oraz drzwi z naświetlem bocznym i górnym.
Bliższych informacji udziela dział handlowy F. O. i D. „DZIADEK” Sp. z o.o.
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Oferta cenowa drzwi 1-dzielnych, typowych z wyposażeniem standardowym

Model: T68-003
Cena: 2 679 zł

Model: T68-005
Cena: 2903 zł

Model: T68-006
Cena: 2 426 zł

Model: T68-008
Cena: 3 028 zł

Model: T68-010
Cena: 2 426 zł

Model: T68-011
Cena: 2 705 zł

Model: T68-020
Cena: 2 859 zł

Model: T68-025
Cena: 3 706 zł

Model: T68-026
Cena: 3 042 zł

Model: T68-027
Cena: 3 160 zł

Model: T68-051
Cena: 2 426 zł

Model: T68-051A
Cena: 3 131 zł

Model: T68-052
Cena: 2 426 zł

Dopłata za szkło witrażowe: 455 zł

Dopłata za szkło witrażowe: 340 zł

Dopłata za szkło witrażowe: 410 zł

Cena: 2 377 zł

Model: T68-PEŁNE GŁADKIE

Dopłata za szkło witrażowe: 735 zł

Model: T68-021
Cena: 2 943 zł

Model: T68-050
Cena: 2 964 zł

- lista dopłat strona 6 - 8 cennika
- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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Dopłata za szkło witrażowe: 500 zł

Oferta cenowa drzwi 1-dzielnych, typowych z wyposażeniem standardowym

Model: T68-053
Cena: 2 426 zł

Model: T68-053A
Cena: 3 011 zł

Model: T68-100
Cena: 3 780 zł

Model: T68-111
Cena: 2 931 zł

Model: T68-112
Cena: 3 017 zł

Model: T68-113
Cena: 2 960 zł

Model: T68-114
Cena: 2 960 zł

Model: T68-115
Cena: 2 960 zł

Model: T68-116
Cena: 2 916 zł

Model: T68-117
Cena: 2 960 zł

Model: T68-118
Cena: 2 960 zł

Model: T68-120
Cena: 2 798 zł

Model: T68-121
Cena: 3 131 zł

Model: T68-122
Cena: 2 747 zł

Dopłata za szkło witrażowe: 500 zł

Model: T68-052A
Cena: 3 060 zł

Model: T68-119
Cena: 3 052 zł

- lista dopłat strona 6 - 8 cennika
- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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Oferta cenowa drzwi 1-dzielnych, typowych z wyposażeniem standardowym

Model: T68-124
Cena: 3 331 zł

Model: T68-125
Cena: 2 960 zł

Model: T68-126
Cena: 2 617 zł

Model: T68-127
Cena: 2 960 zł

Model: T68-RETRO
Cena: 5 045 zł

Model: T68-128
Cena: 3 480 zł

Model: T68-129
Cena: 3 087 zł

Model: T68-130
Cena: 3 087 zł

Model: T68-131
Cena: 3 190 zł

Model: T68-132
Cena: 2 960 zł

Model: T68-133
Cena: 3 190 zł

Model: T68-134
Cena: 2 960 zł

Model: T68-135
Cena: 3 160 zł

Model: T68-136
Cena: 3 160 zł

Model: T68-137
Cena: 3 004 zł

Dopłata za szkło witrażowe: 750 zł

Model: T68-123
Cena: 3 029 zł

- lista dopłat strona 6 - 8 cennika
- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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Oferta cenowa drzwi 1-dzielnych, typowych z wyposażeniem standardowym

Model: T68-138
Cena: 3 004 zł

Model: T68-139
Cena: 2 943 zł

Model: T68-140
Cena: 3 160 zł

Model: T68-141
Cena: 3 160 zł

Model: T68-142
Cena: 2 426 zł

LISTA DOPŁAT
Dopłaty ogólne:
- drzwi 1-dzielne przeszklone z jednym wymiarem nietypowym, do wym. 1130x2200mm

+ 10%

- drzwi 1-dzielne przeszklone nietypowe, do wym. 1130x2200mm

+ 20%

- drzwi 1-dzielne pełne gładkie i frezowane nietypowe, do wymiaru 1030x2110mm

+

- drzwi 1-dzielne pełne gładkie i frez. z jednym wym. nietyp., od 1030x2110 do 1130x2200mm

+ 10%

- drzwi 1-dzielne pełne gładkie i frezowane nietypowe, od 1030x2110 do 1130x2200mm

+ 20%

0%

45,1

Ościeżnice i listwy drewniane:
- ościeżnica standard z klejonego drewna red meranti (z wyłączeniem koloru R-Jasny Dąb)

+ 280,00 zł/kpl.

- ościeżnica standard z klejonego drewna red meranti (dla koloru R-Jasny Dąb)

+ 430,00 zł/kpl.

- ościeżnica w wersji soft-line do drzwi 1-dzielnych

+ 105,00 zł/kpl.

- ościeżnica z klejonego drewna sosnowego od szer. 100 do 150mm (do drzwi 1-dzielnych)

+ 130,00 zł/kpl.

- ościeżnica z klejonego drewna sosnowego od szer. 150 do 200mm (do drzwi 1-dzielnych)

+ 260,00 zł/kpl.

- ościeżnica z klejonego drewna red meranti od szer. 100 do 150mm (do drzwi 1-dzielnych)

+ 300,00 zł/kpl.

- ościeżnica z klejonego drewna red meranti od szer. 150 do 200mm (do drzwi 1-dzielnych)

+ 520,00 zł/kpl.

- listwa maskująca z drewna sosnowego o szer. 60mm

+ 16,00 zł/mb

- listwa maskująca z drewna red meranti o szer. 60mm

+ 19,00 zł/mb

- ćwierćwałek z drewna sosnowego

+ 11,00 zł/mb

- ćwierćwałek z drewna red meranti

+ 13,00 zł/mb

- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

-6-

Kolorystyka:
- kolor nietypowy według palety RAL lub REMMERS LAZUR

+ 15%

- dwukolor (we wszystkich dopuszczalnych zestawieniach)

+ 20%kolorze

Akcesoria do drzwi:
- brak klamki z szyldem – standard

– 82,00 zł/szt.

- brak wkładki patentowej – standard

– 41,00 zł/szt.

- brak rozety zamka górnego – standard

– 33,00 zł/szt.

- dodatkowy zawias standardowy

+ 26,00 zł/szt.

- wizjer panoramiczny

+ 77,00 zł/szt.

- wkładka patentowa standard z gałką

+ 50,00 zł/szt.

- wkładka patentowa kl. „C”

+ 118,00 zł/szt.

- wkładka patentowa kl. „C” z gałką

+ 139,00 zł/szt.

- dwie wkładki patentowe w systemie jednego klucza - standard

+ 40,00 zł/kpl.

- dwie wkładki patentowe w systemie jednego klucza kl. „C”

+ 175,00 zł/kpl.

- dwie wkładki patentowe w systemie jednego klucza (jedna wkładka z gałką) - standard

+ 60,00 zł/kpl.

- dwie wkładki patentowe w systemie jednego klucza kl. „C” (jedna wkładka z gałką)

+ 201,00 zł/kpl.

- dodatkowa jednostka szkła płaskiego 33.1 (kl. O2)

+ 210,00 zł/szt.

- dodatkowa jednostka szkła płaskiego 44.4 (kl. P4)

+ 250,00 zł/szt.

- jednostka szkła płaskiego 44.4 (kl. P4)

+ 50,00 zł/szt.

- jednostka podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-011

+ 172,00 zł/szt.

- jednostka podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-020

+ 373,00 zł/szt.

- komplet podstawowy szkła wypukłego do modelu T68-021 (dwie sztuki)

+ 318,00 zł/kpl.

Akcesoria do drzwi cd.:
- komplet podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-026 (dwie sztuki)

+ 396,00 zł/kpl.

- komplet podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-027 (cztery sztuki)

+ 432,00 zł/kpl.

- komplet podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-112 (pięć sztuk)

+ 193,00 zł/kpl.

- komplet podstawowa szkła wypukłego do modelu T68-119 (dwie sztuki)

+ 100,00 zł/kpl.

- klamka 2-stronna z szyldem kl. „C” (tylko w komplecie z zamkiem listwowym)

+ 157,00 zł/szt.

- klamka-pochwyt z szyldem kl. „C”

+ 267,00 zł/szt.

- listwa antywyważeniowa (montowana od strony zawiasów)

+ 77,00 zł/szt.

- zamek listwowy ryglowany klamką na dwie wkładki + punktowa blacha zaczepowa
+ klamka 2-stronna z szyldem kl. „C”

+ 615,00 zł/kpl.

- zamek listwowy ryglowany klamką na dwie wkładki + listwowa blacha zaczepowa
+ klamka 2-stronna z szyldem kl. „C”

+ 743,00 zł/kpl.

- zamek listwowy „AUTOMATIC” ryglowany kluczem na jedną wkładkę
+ punktowa blacha zaczepowa + klamka-pochwyt z szyldem kl. „C”

+ 797,00 zł/kpl.

- zamek listwowy „AUTOMATIC” ryglowany kluczem na jedną wkładkę
+ listwowa blacha zaczepowa + klamka-pochwyt z szyldem kl. „C”

+ 956,00 zł/kpl.

- progowa listwa uszczelniająca

+ 134,00 zł/mb

- elektromagnes G-U (do zamka listwowego)

+ 220,00 zł/szt.

- samozamykacz standard

+ 257,00 zł/szt.

- zawiasy puszkowe „Easy 3D”, 3 szt.

+ 360,00 zł/kpl.

- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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Drzwi antywłamaniowe w klasie WK2 według normy PN-ENV 1627:2006:
- drzwi 1-dzielne ze skrzydłem pełnym gładkim lub frezowanym

+ 1062,00 zł/kpl

- drzwi 1-dzielne ze skrzydłem przeszklonym

+ 1262,00 zł/kpl

Drzwi 1-dzielnych w wersji antywłamaniowej: zamek listwowy wyposażony w dwa zamki z wkładkami patentowymi kl. C i dwa zaczepy
blokujące, klamka z szyldem kl. C, listwowa blacha zaczepowa, próg aluminiowy płaski, progowa listwa uszczelniająca, trzy zawiasy
wkręcane, listwa antywyważeniowa od strony zawiasów. Dodatkowo drzwi przeszklone wyposażone są w szyby refleksyjne w odcieniu
brązowym i antywłamaniowe klasy P4 (44.4), ramki przyszybowe mocowane są na widoczne wkręty.

Naświetla boczne i górne:
(naświetla przeszklone liczymy od modelu przeszklonego z wypełnieniem zbliżonym do kosztorysowanego)
- naświetle górne w wersji I – skrzydło stałe mocowane na widoczne dociski zawiasowe
o łącznej wysokości z drzwiami do 2400 mm (do wybranego modelu drzwi)
+ 35%
- naświetle górne w wersji I - skrzydło stałe mocowane na widoczne dociski zawiasowe
o łącznej wysokości z drzwiami do 2600 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 40%

- naświetle górne w wersji II – szklenie stałe w ościeżnicy
o łącznej wysokości z drzwiami do 2400 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 25%

- naświetle górne w wersji II - szklenie stałe w ościeżnicy
o łącznej wysokości z drzwiami do 2600 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 30%

- naświetle boczne w wersji I – skrzydło stałe mocowane na widoczne dociski zawiasowe
o łącznej szerokości z drzwiami do 1400 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 45%

- naświetle boczne w wersji I – skrzydło stałe mocowane na widoczne dociski zawiasowe
o łącznej szerokości z drzwiami do 1600 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 55%

- naświetle boczne w wersji II – szklenie stałe w ościeżnicy
o łącznej szerokości z drzwiami do 1400 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 35%

- naświetle boczne w wersji II – szklenie stałe w ościeżnicy
o łącznej szerokości z drzwiami do 1600 mm (do wybranego modelu drzwi)

+ 40%

- drzwi 2-dzielne ze słupkiem ruchomym o łącznej szerokości do 1400mm

+ 55%

- drzwi 2-dzielne ze słupkiem ruchomym o łącznej szerokości do 1600mm

+ 65%

- drzwi 2-dzielne ze słupkiem ruchomym o łącznej szerokości powyżej 1600mm

+ 100%

Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 88mm, na bazie systemu TYMAWA

+ 55%

(typowe wymiary zewnętrzne oraz wyposażenie podstawowe odbiega od standardu TYMAWA 68,
dopłata obejmuje zamek listwowy z listwową blachą zaczepową)

Drzwi zewnętrzne TYMAWA 68 z systemem EURO-FALZ

+ 15%

Wymiary drzwi 1-dzielnych:
- szerokości typowe: „80”, „90”, „100”
- wymiary zewnętrzne drzwi np: „90”- 1060 x 2110 mm
- typowa szerokość drzwi to zakres od 1030 do 1060 mm
- typowa wysokość drzwi to zakres od 2060 do 2110 mm

- drzwi 2-dzielne ze słupkiem ruchomym nie występują w wersji antywłamaniowej
- zestawy nietypowe według wyceny indywidualnej
- ceny loco magazyn producenta, do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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