Godziny otwarcia
Sobota
11.00 - 15.00

tel.
ul. Kuratowskiego 2 przy administracji osiedla
( Wjazd od Al. Wilanowskiej )
www.witrum.waw.pl
02-747 Warszawa

tel. 500 067 550

22 331-28-19

witrum@witrum.waw.pl

www.drzwi-wymiana.pl

Cennik drzwi montowanych do metalowych futryn
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BASIC LAMBRO

2/4

0/5

3/4
680 zł
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BASIC TRIVENTO

1/4
710 zł

0/3

790 zł

BASIC VERONA

0/4
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BASIC SOFIA
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790 zł
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1/3 v1
790 zł

BASIC CENTUR

3/3
870 zł

Cennik obowiązuje od 11-06-2022
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620 zł
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690 zł
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2/3 v1
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system ramkowy

780 zł

BASIC LIMA
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0/3

2/2
530 zł

Klamki można wybrać na stronie -www.witrum.waw.pl

3/3
610 zł
Strona 1

KONSTRUKCJA DREWNIANA

0/4

szkło satin deco lub szynszyla bezbarwna lub szkło przezroczyste

BASIC PESARO
4/6
6/6
kolory FF – 760 zł

BASIC RIMINI

0/6
2/6
kolory LAK - 670 zł

BASIC VENTE

BASIC MANHATTAN

BASIC MEDIOLAN

kolory LAK : dąb bielony, dąb srebrny, wiąz skandynawski.
kolory FF :bianco (biały),biały sibiu,dąb srebrzysty,dąb kornwalia,dąb halifax,orzech kolumbijski,dąb sonoma,
dąb riviera,dąb bursztynowy,dąb catania,orzech nussbaum,bengali mango,dąb antracyt.
kolory CPL:biały uni, szary uni, antracyt uni.
Do ceny wliczono konstrukcję drewnianą i podatek VAT
Drzwi można skrócić do 6 cm

Godziny otwarcia
Sobota
11.00 - 15.00
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BASIC VEDI
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560 zł

4/5
640 zł

Cennik obowiązuje od 11-06-2022
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690 zł
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880 zł
Klamki można wybrać na stronie - www.witrum.waw.pl

szkło satin deco lub szynszyla bezbarwna lub szkło przezroczyste

02
630 zł

3/3

BASIC PANAMA

01
550 zł

2/3
620 zł

BASIC DALLAS

1/3
540 zł

system ramkowy

BASIC MACADI – 3

BASIC MADRYT

BASIC CARSON

BASIC FLAVIO

0/3

0/6
2/6v1
2/6v2
4/6
6/6
kolory LAK - 670 zł
kolory FF – 750 zł

06

Strona 2

KONSTRUKCJA DREWNIANA

BASIC PORTO

tel. 500 067 550
ul. Kuratowskiego 2 przy administracji osiedla
tel. 22 331-28-19
witrum@witrum.waw.pl
( Wjazd od Al. Wilanowskiej )
www.witrum.waw.pl
www.drzwi-wymiana.pl
02-747 Warszawa
kolory LAK : dąb, dąb bielony, dąb srebrny, olcha, orzech.
kolory FF :bianco (biały),biały sibiu,dąb srebrzysty,dąb kornwalia,dąb halifax,orzech kolumbijski,dąb sonoma,
dąb riviera,olcha bawarska,dąb kalifornijski,orzech sycylijski,orzech nussbaum,wenge bieszczadzki,bengali mango
kolory CPL:biały uni, szary uni, antracyt uni.
Do ceny wliczono konstrukcję drewnianą i podatek VAT
Drzwi można skrócić do 6 cm

Godziny otwarcia
Sobota
11.00 - 15.00

500 zł

02
570 zł

03
630 zł 700 zł

04
810 zł 890 zł

02

500 zł

ASTORIA BLACK

840 zł

940 zł

1130 zł

Do ceny doliczono ramiak drewniany i skrócenie
fabryczne.

Dostępne kolory

FF – bianco,biały sibiu, dąb srebrzysty,dąb
kornwalia, dąb halifax, orzech kolumbijski,
orzech nussbaum, dąb riviera, bengali
mango.
CLPL – dąb miodowy, dąb hiszpański, dąb
stary.
CPL – szary uni, szary świetlisty, szary uni,
antracyt uni, orzech włoski, czarny uni.
PP- biały supermat,dąb grandson naturalny.

Cennik obowiązuje od 11-06-2022

930 zł

1040 zł

1230 zł

Do ceny doliczono ramiak drewniany i skrócenie
fabryczne.

Dostępne kolory

03

580 zł 690 zł

ASTORIA GOLD

FF – orzech nussbaum, bengali mango.
CPL – antracyt uni,orzech włoski,czarny uni
PP- biały supermat,dąb grandson naturalny.

szkło szynszyla bezbarwna lub kora

680 zł

BASIC CLASIC

520 zł

620 zł

760 zł

820 zł

ASTORIA WHITE

930 zł

1040 zł

1230 zł

Do ceny doliczono ramiak drewniany i skrócenie
fabryczne.

Dostępne kolory

FF – bianco,biały sibiu, dąb srebrzysty,dąb
kornwalia, dąb halifax, orzech kolumbijski,
orzech nussbaum, dąb riviera, bengali
mango.
CLPL – dąb miodowy, dąb hiszpański, dąb
stary.
CPL – szary uni, szary świetlisty, szary uni,
antracyt uni, orzech włoski, czarny uni.
PP- biały supermat,dąb grandson naturalny.

Klamki można wybrać na stronie -www.witrum.waw.pl
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system ramkowy

01
460 zł

KONSTRUKCJA DREWNIANA

BASIC STANDARD

BASIC STANDARD

tel. 500 067 550
tel. 22 331-28-19
ul. Kuratowskiego 2 przy administracji osiedla
( Wjazd od Al. Wilanowskiej )
witrum@witrum.waw.pl
www.witrum.waw.pl
www.drzwi-wymiana.pl
02-747 Warszawa
kolory LAK : dąb bielony, dąb srebrny, wiąz skandynawski.
kolory FF :bianco (biały),biały sibiu,dąb srebrzysty,dąb kornwalia,dąb halifax,orzech kolumbijski,dąb sonoma,
dąb riviera,dąb bursztynowy,dąb catania,orzech nussbaum,bengali mango,dąb antracyt.
kolory CPL:biały uni, szary uni, antracyt uni.
Do ceny wliczono konstrukcję drewnianą i podatek VAT
Drzwi można skrócić do 6 cm

Godziny otwarcia
Sobota
11.00 - 15.00

www.witrum.waw.pl
www.drzwi-wymiana.pl

DOPŁATY
Skrzydła drzwiowe wrąb 26 mm , nietypowa szerokość lub dodatkowe nafrezowania - - dopłata
dopłata 220
220 zł.........................
zł
Skrzydła drzwiowe wrąb 20 mm , nietypowa szerokość , dodatkowe nafrezowania ,
Inne osadzenie zamka , inny wymiar przylgi ............................................................... -- dopłata 340 zł.........................
zł
Jeżeli potrzebne podcięcie drzwi większe niż
dopłata7090
6cm -Vivento - dodatkowa wklejka lub krótsze drzwi................................................. - dopłata
zł zł.........................
dopłata4050
Tuleje wentylacyjne PVC
( 3 szt – Vivento) ....................................................... -- dopłata
zł zł.........................
dopłata
140
Tuleje wentylacyjne metalowe ( 3 szt – Vivento) ....................................................... - dopłata 140 złzł.........................
Skrzydła drzwiowe dłuższe o 1 cm
(tylko producent Vivento) ................... -- dopłata 100
70 złzł.........................
Skrzydła drzwiowe dłuższe od 1 cm do 30 cm (tylko producent Vivento) ................... - -dopłata
dopłata200
180zł.........................
zł
Skrzydło przesuwne bezprzylgowe szersze z pochwytami ......................................... -- dopłata 290
250 zł.........................
zł
Mechanizm przesuwny + maskownica ........................................................................ -- dopłata 940
840 zł.........................
zł
210 zł
zł.........................
Drzwi dwuskrzydłowe cena skrzydła drzwiowego razy 2 + dopłata ........................... -- dopłata 180
90złzł.........................
Zamek na wkładkę + wartość wkładek niesymetrycznych standard ........................... -- dopłata
dopłata 60
Wejście dla kota lub psa
(pusta przestrzeń bez klapki lub montaż dostarczonej przez klienta wejścia z klapką)- dopłata 160 zł.........................
30 zł/szt.........................
Montaż klamki dostarczonej przez klienta ................................................................... ................... MONTAŻ .........................................................

Drzwi (skrzydła) .........................................................
Klamki .........................................................
Tarczki ..........................................................

Na życzenie klienta wywozimy stare drzwi
do najbliższego punktu wyznaczonego przez gminę,
niezależnie od ilości drzwi , (załadunek,transport,wyładunek) - opłata 350 zł

INFORMACJA dotyczy montażu
Cena montażu drzwi do metalowych futryn obejmuje następujące czynności i materiały:
wszystkie niezbędne materiały monterskie, dostarczenie i wniesienie nowych drzwi, podcięcie drzwi na odpowiednią
wysokość, przygotowanie odpowiedniego rozstawu zawias w metalowych futrynach, regulacja drzwi na zawiasach,
regulacja luzu na zapadce zamka drzwiowego, jeżeli potrzebne – osadzenie zawias w nowych drzwiach na
indywidualny rozstaw, zamontowanie klamki, wyniesienie starych drzwi.
Szacunkowy koszt montażu drzwi do metalowych futryn
Montaż 1 szt drzwi - od 400 do 500 zł
Montaż 2 szt drzwi - od 450 do 600 zł
Montaż 3 szt drzwi - od 550 do 700 zł
Montaż 4 szt drzwi - od 650 do 800 zł
Montaż 5 szt drzwi - od 750 do 900 zł

Cennik obowiązuje od 11-06-2022
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