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OPIS drzwi: poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z blachy stalowej 1,5 mm. Grubość skrzydła - 43 mm.
Powierzchnia skrzydła płaska, bez jakichkolwiek przetłoczeń. Skrzydło wewnątrz wzmocnione kratą z
kątownika, wypełnione wełną mineralną dla izolacji termicznej i akustycznej. Ościeżnica z profilu
40×40, 40×60, 40×80 mm lub z kątownika 40×40 mm. Jest możliwość montażu naszych drzwi, z
naszą futryną, w pozostawioną futrynę starych drzwi. Zawiasy nawierzchniowe lub ukryte
(wewnętrzne). Uszczelka na całym obwodzie skrzydła. Zamki, klamki, szyldy - do wyboru kilkanaście
rodzajów. Wykończenie ościeżnicy i skrzydła opcjonalnie:
• całość malowana 1-krotnie farbą Ferrobond Den Braven na kolor standardowy (np. brązowy)
• całość malowana na dowolny kolor z palety RAL
• skrzydło drzwiowe w okleinie drewnopodobnej (kilkadziesiąt wzorów oklein do wyboru)
Koszt NETTO drzwi 1-skrzydłowych malowanych 1-krotnie na brązowo (lub szaro), klamki i szyldy
zwykłe długie, brązowe plus podstawowy zestaw zamków, tj. zamek podklamkowy GERDA ZW 100
plus zamek górny wpuszczany Gerda ZW 500 + wkładki zwykłe, koszt od 1100 zł + VAT. Jest to koszt
drzwi o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy do 1050×2050 mm z montażem w gotowym otworze.
Drzwi do mieszkań 1-skrzydłowe w okleinie obustronnej, 2 zamki jak wyżej, montowane jako
dodatkowe drzwi, bez demontażu starej futryny: koszt od 1250 zł + VAT.
Gdy wymiary drzwi 1-skrzydłowych są większe, tj. maks. do 1300×2550 mm, dopłata wynosi 200 zł,
(konieczność użycia blachy o większym formacie).
Koszt NETTO drzwi 2-skrzydłowych malowanych, 2 zamki, z montażem w gotowym otworze:
o wymiarach zewn. ościeżnicy do 1500×2050 mm - od 1600 zł
o wymiarach do 1500×2500 mm - od 1990 zł

+ VAT

o wymiarach do 2500×2500 mm - od 2390 zł

+ VAT

+ VAT

o wymiarach do 3000×3000 mm - od 2790 zł + VAT
Ryglowanie biernego skrzydła za pomocą baskwila dźwigniowego, zasuwek lub kantrygli wpuszczonych.
Powyższe ceny obejmują dostawę i montaż drzwi w gotowym otworze. Nie uwzględniają one dodatkowych prac
takich, jak demontaż starej futryny (szczególnie stalowej) oraz obróbek tynkarskich ościeży.
Do powyższych cen należy dodać koszt innych, droższych zamków lub prac dodatkowych:
• demontaż starej futryny + obróbka obustronna ościeży – 150 zł
• zamek antywłamaniowy atestowany, 3-kierunkowe ryglowanie) GERDA ZW 3000 – 420 zł
• zamek górny, antywłamaniowy atestowany kl. C, wpuszczany GERDA ZW 550 + wkładka atestowana
z pokrętłem, marki MCM, typ BS 5, klasa 3.2.B, w komplecie 4 krótkie klucze – 150 zł
• zamek podklamkowy a/włamaniowy atestowany kl. C, GERDA ZW 1000 + wkładka atestowana – 150 zł
• zamek GERDA ZW 1000 + wkładka atestowana + atest. a/włam. tarcze z klamkami GERDA TD 1000 – 300 zł
• drzwi z elektrozaczepem (do domofonu) – 120 zł (elektrozaczep + zamek GERDA ZW 100) + klamka/pochwyt)
• okleina drewnopodobna, skrzydło do 90 cm szerokości – 150 zł, skrzydło powyżej 90 cm – 200 zł
• malowanie drzwi farbą nawierzchniową na kolor RAL, drzwi 1-skrzydłowe – 100 zł, 2-skrzydłowe – 200 zł

Moje drzwi stalowe można zobaczyć w Łodzi pod adresami:
Abramowskiego 32 i 40 - wejścia z bram, łukowe
Boya-Żeleńskiego 1 - wejścia do piwnic, klatki I-IV
Boya-Żeleńskiego 8a/Mostowskiego1
Bracka 33 - wejścia do piwnic, klatki I-III, do piwnicy w
szczycie
Cieszkowskiego 4 – tylne wejście do apteki
Demokratyczna 26

Doroszewskiego 12
Emilii Plater 15/19 – 4 szt. - z okienkami w skrzydłach i
naświetlami górnymi
Franciszkańska 13 – tył i front
Głowackiego 5 - bar
Grabowa 20, 28/30 - front i tył
Jaracza 92 (zaplecze sklepu spoż.)
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Jaracza 58/Sterlinga - do klatki schod. z bramy oraz z
podwórka
Kaliska 28
Kilińskiego 150 i 237a
Łomżyńska 1
Matowa 6/8
Nawrot 23 - wejścia z podwórka do prawej i lewej oficyny
Odyńca 56
Okręgowa 9
Orkana 5
Pabianicka 222
Pasjonistów 18 – wejście do szkoły, z okienkiem
Piękna 31/33 - 2 szt. 2-skrzydłowe, zaplecze apteki
Piękna 64/66 - 2-skrzydłowe, zielone, zsyp
Piotrkowska 199, 201 i 213 - do klatek schodowych z
podwórka

Plac Dąbrowskiego 1/Jaracza front
Polna 19 - do siłowni windy, do śmietnika
Poznańska 4 i 33
Przemysłowa 31 – z okienkiem, 2-skrzydłowe
Przybyszewskiego 58, 61, 79 (komórkowiec, piętro)
Skierniewicka 7
Słowiańska 26 i 30
Sosnowa 16 i 28
Styrska 1 i 3 - z okienkami w skrzydłach, ścianki z luksferów
Wędkarska 15
Więckowskiego 58 – drzwi do śmietnika + podjazd stalowy
Wojska Polskiego 160 (front)
Zamenhofa 19
Zbocze 25 - tył i front
Zgierska 70 oraz 95

Inne konstrukcje:
Drzwi kratowe (ażurowe):
- na I p. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Wileńska 53/55
- wejścia do piwnic w bloku przy ul. Organizacji WiN 61/63/65
- zamknięcia klatek schodowych na ostatnich piętrach bloku Al. Kościuszki 74/78
Kraty przesuwne:
- sklep KAKTUS, Pl. Wolności 11
- sklep KAKTUS Al. Piłsudskiego 124/136
Kraty składane:
- sklep KAKTUS, ul. Uniejowska 8
Brama automatyczna z furtką:
- pod kamienicą ul. Limanowskiego 24
Brama z furtką:
- pod kamienicą ul. Wojska Polskiego 110a
- ogródek za blokiem ul. Radlińskiej 8
Brama 2-skrzydłowa (5 m szerokości):
- firma POL-SKÓR, ul. Pojezierska 90
Daszki nad wejściem do bloku:
- ul. Sucharskiego 1
- ul. Wojska Polskiego 110
- ul. Sporna 85a
Daszki nad balkonami, łukowe, z poliwęglanu:
- ul. Organizacji WiN 73
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