katalog drzwi
zewnętrznych
drewnianych
edycja 1/2022

www.mf-drzwi.pl

CECHY PRODUKTU:

DOSTĘPNE RODZAJE OKUĆ:

Metalowa rama
stabilizująca.

Dwa lata gwarancji.

Przymyk antywyważeniowy,
skutecznie zabezpiecza przed
włamaniem.

Zgodność z normą
PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Aluminiowy próg
z uszczelką.

Trzy zawiasy czopowe
z możliwością regulacji
w 3 płaszczyznach.

AXA Haga

AXA Haga

AXA Haga

F1 (srebro)

F4 (stare złoto)

F6 (inox)

AXA Niagara

AXA Niagara

AXA Niagara

F1 (srebro)

F4 (stare złoto)

F6 (inox)

AXA Niagara

AXA Haga

F9 (tytan)

F9 (tytan)

D O DAT KO W O :
• Otwieranie uniwersalne - na zewnątrz i do wewnątrz
budynku.
• Regulowany zaczep zamkowy do 3 mm regulacji.
• Poszycie z płyty wilgocioodpornej.

• Ościeżnica ciepła, drewniana, klejona warstwowo,
oklejana fornirem jesionowym.
• Aplikacje i frezowania obustronne
(z wyjątkiem modeli Salou i Tarragona).

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:

DRZWI LEWE

DRZWI PRAWE

Katalog wraz z cennikiem obowiązuje od 23.05.2022 roku, wszelkie dotychczasowe cenniki tracą ważność z upływem tej daty. Wszelkie informacje zawarte
w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Rysunki i schematy zamieszczone
w katalogu są poglądowe, a przedstawione kolory i wzory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji
i zwiększa cenę. Właściciel marki zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia w oferowanych
produktach.
Wszelkie prawa zastrzeżone © MF DRZWI.

AXA Antaba Montreal

AXA Gaja Solo

AXA Haga

Skos 120 cm (inox)

F6 (inox)

F8 (czarny)

Model dostępny za dopłatą
na zamówienie.

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ciemny dąb

ciemny dąb

ciemny dąb

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ZAMEK LISTWOWY W STANDARDZIE
orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

antracyt

złoty dąb

złoty dąb

antracyt

orzech

antracyt

antracyt

ciemny dąb

złoty dąb

orzech

orzech

D

D

winchester

D

winchester

D

winchester

D

biały

D

D

SALOU

D

biały

biały

D

RAL
WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI

winchester

D

biały

RAL

D

D

RAL

RAL

WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI

TA R R AG O N A

CASPE

M ATA R O

STA NDA R D

3 792,68 zł* 4 665,00 zł**

STA N DA RD

3 955,28 zł* 4 865,00 zł**

STA N DA RD

3 475,61 zł* 4 275,00 zł**

STA N DA R D

4 166,67 zł* 5 125,00 zł**

PASYWNE

4 593,50 zł* 5 650,00 zł**

PASY W N E

4 747,97 zł* 5 840,00 zł**

PASY W N E

4 243,90 zł* 5 220,00 zł**

PASY W N E

4 955,28 zł* 6 095,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa lustro weneckie
- drzwi otwierane na zewnątrz
- drzwi otwierane do wewnątrz -

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa lustro + lacobel
- drzwi otwierane na zewnątrz
- drzwi otwierane do wewnątrz -

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+zamek listwowy
- szyba zespolona dwukomorowa piaskowana
- element dekoracyjny INOX + ozdobny frez
- zamek listwowy w standardzie

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze ciemny dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

PAMIĘTAJ!

Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.

*cena netto / **cena brutto /

Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni. / D - kolory z palety RAL, biały oraz winchester dostępne za dopłatą. Sprawdź w tabeli dopłat na str. 7.
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Hz 2030 mm
DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

ZAMEK LISTWOWY W STANDARDZIE
orzech

ciemny dąb

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

złoty dąb

antracyt

antracyt

antracyt

antracyt

ciemny dąb

orzech

ciemny dąb

ciemny dąb

D

D

winchester

D

winchester

D

winchester

D

biały

D

D

biały

D

biały

D

RAL

MORUS

winchester

D

biały

RAL

D

D

RAL

M A LG R AT

RAL

O LV E R A

STA N DA RD

3 918,70 zł* 4 820,00 zł**

STA N DA RD

3 434,96 zł* 4 225,00 zł**

STA N DA RD

3 239,84 zł* 3 985,00 zł**

STA N DA R D

3 422,76 zł* 4 210,00 zł**

PASYWNE

4 654,47 zł* 5 725,00 zł**

PASY W N E

4 284,55 zł* 5 270,00 zł**

PASY W N E

3 922,76 zł* 4 825,00 zł**

PASY W N E

4 146,34 zł* 5 100,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+zamek listwowy
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- zamek listwowy w standardzie

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa reflex
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa piaskowana
- elementy dekoracyjne INOX
- ozdobny frez na powierzchni

Na wizualizacji drzwi w kolorze złoty dąb.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze antracyt.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

PAMIĘTAJ! Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.
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ASTER

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

orzech

orzech

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

złoty dąb

antracyt

antracyt

złoty dąb

ciemny dąb

ciemny dąb

D

D
winchester

winchester

D

D

biały

biały

D

D

RAL

RAL

CHABER 1

DELOS

STA N DA RD

3 495,93 zł* 4 300,00 zł**

STA N DA RD

3 906,50 zł* 4 805,00 zł**

PASYWNE

4 247,97 zł* 5 225,00 zł**

PASY W N E

4 634,15 zł* 5 700,00 zł**

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa antisol
+ piaskowane elementy
- ozdobny frez na powierzchni

w cenie: ościeżnica+skrzydło+próg+dwa zamki
- szyba zespolona dwukomorowa antisol
+ piaskowane elementy
- element dekoracyjny INOX + ozdobny frez

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

Na wizualizacji drzwi w kolorze orzech.
Klamka AXA Haga F6 (inox).

*cena netto / **cena brutto /

Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni. / D - kolory z palety RAL, biały oraz winchester dostępne za dopłatą. Sprawdź w tabeli dopłat na str. 7.
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3
antracyt

1

2

ciemny dąb

orzech

D R Z W I N I E S TA N DA R D O W E

złoty dąb

D
winchester

D
biały

- dostawki boczne i naświetla wykonywane są na indywidualne zamówienie jako osobny element łączony na obce pióro
poprzez skręcenie z ościeżnicą, w zakresie szerokości/wysokości 20-50 cm
- przeszklenia wykonywane są z szybą refleksyjną lub piaskowaną
- wypełnienia pełne mogą być gładkie lub frezowane
- doświetle boczne lewe/prawe przeszklone
- doświetle boczne lewe/prawe pełne
- naświetle przeszklone

D
RAL

Na wizualizacji drzwi Mataro w kolorze winchester z systemowymi dostawkami bocznymi i naświetlem. Klamka AXA Haga F6 (inox).

*cena netto / **cena brutto / W - produkt dostępny do wyczerpania zapasów / Z - dostępne na zamówienie – do 7 tygodni. / D - kolory z palety RAL, biały oraz winchester dostępne za dopłatą. Sprawdź w tabeli dopłat na str. 7.
PAMIĘTAJ! Drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych poprzez zastosowanie zadaszenia lub wiatrołapu. Drzwi drewniane muszą być montowane po pracach mokrych.
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Opcje dostępne na zamówienie:

netto

brutto

dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze 80 cm

560,98 zł*

690,00 zł**

dopłata do szerokości drzwi standardowych i pasywnych w rozmiarze 100 cm

773,98 zł*

952,00 zł**

drzwi standardowe i pasywne w kolorze winchester, malowane na kolor biały lub inny z palety RAL

722,76 zł*

889,00 zł**

dostawka boczna stała pełna lub przeszklona o szerokości od 20 cm / 50 cm (szyba refleksyjna lub piaskowana), montaż na obce pióro

1817,89 zł* 2236,00 zł**

naświetle górne pełne lub przeszklone do 0,5 m2 (szyba refleksyjna lub piaskowana)

1504,07 zł*

naświetle górne pełne lub przeszklone powyżej 0,5 m2 (szyba refleksyjna lub piaskowana)

1791,87 zł* 2204,00 zł**

listwa maskująca łączenie z dostawką

216,26 zł*

266,00 zł**

zmiana przeszklenia w drzwiach na lustro weneckie lub szkło piaskowane

321,95 zł*

396,00 zł**

1850,00 zł**

elektrozaczep

473,98 zł*

583,00 zł**

zamek listwowy

418,70 zł*

515,00 zł**

okapnik

182,93 zł*

225,00 zł**

możliwość wykonania drzwi na nietypowy wymiar Hz 2030 mm

rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

metalowa rama stabilizująca na całym obwodzie skrzydła
wypełnienie termoizolacyjnym materiałem o grubości 60 mm
poszycie z płyty wilgocioodpornej o wykończeniu jesionowym
uszczelka na całym obwodzie

SKRZYDŁO 92 MM

konstrukcja ramowo-płytowa

profil minimalizujący naprężenia i zapobiegający wypaczeniom
wypełnienie termoizolacyjne o grubości 72 mm
poszycie z płyty wilgocioodpornej o wykończeniu jesionowym
uszczelka na całym obwodzie
zgodność z normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10

wymiary w przekroju 60 x 80 mm

konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + sklejka jesionowa

uszczelka na całym obwodzie
aluminiowy próg z uszczelką
trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

wymiary w przekroju 60 x 80 mm
uszczelka na całym obwodzie
trzy zawiasy czopowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach

dwa zamki niezależne lub zamek listwowy (w wybranych modelach)
dostosowane do wkładki asymetrycznej 40/55

wręg antywyważeniowy

podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
Drzwi pasywne dostępne są na zamówienie.
Standardowy termin realizacji drzwi na zamówienie wynosi do 7 tygodni.

klamka AXA Haga z szyldem górnym + wkładki GMB

292,08 zł* 359,00 zł**

Z E STAW

klamka AXA Niagara z szyldem górnym + wkładki GMB

292,08 zł* 359,00 zł**

Z E STAW

antaba AXA Montreal 120cm z klamką AXA Solo Gaja

723,58 zł* 890,00 zł**

klamka AXA Haga lub AXA Niagara w kolorze F1, F4, F6, F9

123,58 zł*

152,00 zł**

szyld górny AXA Haga lub AXA Niagara w kolorze F1, F4, F6, F9

59,35 zł*

73,00 zł**

klamka AXA Haga lub AXA Niagara w kolorze czarnym F8

147,97 zł*

182,00 zł**

szyld górny AXA Haga lub AXA Niagara w kolorze F8

68,29 zł*

84,00 zł**

wkładka klucz-klucz 40/55 GMB

44,72 zł*

55,00 zł**

64,23 zł*

79,00 zł**

wkładka klucz-gałka 40/55 GMB
komplet wkładek AXA 40/55 klasa B - system 1-klucza - F1, F4, F6, F9

265,85 zł* 327,00 zł**

komplet wkładek AXA 55/55 klasa B - system 1-klucza - F1, F4, F6, F9

304,87 zł* 375,00 zł**

komplet wkładek AXA 40/55 klasa B - system 1-klucza - F8 (czarne)

270,73 zł* 333,00 zł**

komplet wkładek AXA 55/55 klasa B - system 1-klucza - F8 (czarne)

308,94 zł* 380,00 zł**

komplet nasadek na zawiasy w kolorze F1, F4, F6, F9

56,10 zł*

69,00 zł**

komplet nasadek na zawiasy w kolorze czarnym F8

69,10 zł*

85,00 zł**

zestaw montażowy (drzwi pasywne)

71,54 zł*

88,00 zł**

UWAGA: zmiana wymiarów

Tabela wymiarowa [mm]:
szerokość

S

Sz

So

H

Hz

Ho

H

Hz

Ho

80 cm

840

920

950

2045

2090

2110

1980

2030

2050

90 cm

940

1020

1050

2045

2090

2110

1980

2030

2050

100 cm

1040

1120

1150

2045

2090

2110

1980

2030

2050

M O D E L M A LG R AT

aluminiowy próg z uszczelką

wręg antywyważeniowy

regulowany zaczep zamkowy

brutto

metalowy kształtownik wzmacniający mocowany po stronie zamka

konstrukcja z klejonki drewna sosnowego + sklejka jesionowa
OŚCIEŻNICA

OŚCIEŻNICA

przenikalność cieplna 0,71 W/m2K*

konstrukcja ramowo-płytowa

zgodność z normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10

WYPOSAŻENIE

Drzwi pasywne:

netto

Z E STAW

WYMIARY

przenikalność cieplna 1,2 W/m2K

WYPOSAŻENIE

SKRZYDŁO 75 MM

Drzwi standard:

B R A K D O P Ł AT Y

Akcesoria za dopłatą:

dwa zamki niezależne dostosowane do wkładki asymetrycznej 55/55

S - szerokość skrzydł drzwiowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze

H - wysokość skrzydła drzwiowego
Hz - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze

zamki trójbolcowe
regulowany zaczep zamkowy
podwójne uszczelnienie (uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

Ważne!
Drzwi standard z nowym, niższym
współczynnikiem przenikalności cieplnej.
Teraz to 1,2 W/m2K, zamiast
dotychczasowych 1,4 W/m2K

Skrzydła dostępne od ręki w rozmiarze 90. Rozmiary 80 i 100 dostępne na zamówienie.
Norma czeska dostępna bez dopłaty na zamówienie.
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Dystrybutor:
Multi-Form II Sp. z o.o.
Tychy
ul. Fabryczna 11
tel. +48 603 037 292
tel. 32 326 40 92
fax 32 218 01 50
tychy@multiform.pl

Przemyśl
ul. Zielińskiego 14
tel. +48 601 996 015
fax 16 678 48 31 wew. 23
multi-przemysl@multiform.pl

Poznań
ul. św. Michała 65
tel. +48 697 030 214
tel. +48 724 409 000
fax 61 87 333 13
poznan@multiform.pl

