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O firmie

Harmonijne połączenie
KR CENTER®, producent drzwi marki Disting, znalazł remedium na problemy konstrukcji wielu drzwi 
dostępnych na rynku. Proponujemy Państwu nowatorskie rozwiązanie w zakresie materiałów: zesta-
wienie drewna i stali. To wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wysokiej klasy drzwi 
o doskonałych parametrach technicznych.
Luksusowe drzwi Disting pozbawione są wielu przyziemnych problemów, które dotyczą drzwi tworzo-
nych z  tradycyjnych materiałów. Troski o przedostającą się wilgoć, zagrzybienie, wiotką konstrukcję 
i podatność na wypaczenia skrzydła zamieniają się w naszych drzwiach w radość z ich nietuzinkowego 
wyglądu i komfortowego użytkowania przez lata. 
Za zakupem drzwi stalowo-drewnianych Disting przemawiają:

• ościeżnica z pewnością nie będzie „przemarzać” (to największy problem zwykłych drzwi stalowych);
• skrzydło drzwiowe o grubości aż 68 mm, które nie jest podatne na wypaczenie; 
• sztywna konstrukcja, dzięki połączeniu w jedną ramę ościeżnicy drewnianej z progiem; 
• łatwy montaż, możliwość idealnego dopasowania bez zdejmowania skrzydła drzwiowego z ościeżnicy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy pięć grup drzwi Disting. Znajdą tu Państwo zarówno surowe w styli-
styce, nowoczesne drzwi, jak i lżejsze modele o tradycyjnym wzornictwie. Jak w muzyce – każdy znaj-
dzie coś dla siebie.
Duże możliwości Państwa ingerencji w nasze projekty pozwalają dostosować drzwi do własne-
go gustu i potrzeb domu. Wyczarowanie gry świateł z szyb w nich montowanych, wybór dosta-
wek, kształtu frezów i kolorów skrzydła to prawdziwa radość tworzenia. To harmonia wyborów 
i poczucie, że wszystko gra! Zapraszamy!

Spełniamy wysokie normy
Oferowane przez nas drzwi, zanim trafiły na rynek, przeszły szereg niezależnych testów. Potwierdziły 
one, że nasze produkty spełniają szereg wysokich norm, m.in. w zakresie przepuszczalności powietrza, 
wodoszczelności oraz izolacyjności termicznej.
Jesteśmy pewni naszych produktów. Drzwi marki Disting objęte są aż 24-miesięczną gwarancją. Już 
w chwili dostarczenia przekonają się Państwo o perfekcyjnym dopasowaniu ich elementów – drzwi 
dostarczamy zmontowane.
Drzwi marki Disting posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być 
sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Współczynnik przenikania ciepła

Przepuszczalność powietrza

Wodoszczelność

1,1 W/m2K
dla drzwi pełnych

klasa 4

klasa 2A

1,2 W/m2K
dla drzwi przeszklonych

Parametry obok dotyczą drzwi 
bez dostawek i naświetli. 
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Konstrukcja drzwi Disting
–  standard, z zamkiem trójbolcowym

Ramiak z drewna klejonego warstwowo Rozeta Haga, kolor inox

Zamek górny trójbolcowy

Blacha ocynkowana ogniowo Wkładki Wilka w systemie jednego klucza, klasa „B”

Bolce antywyważeniowe

Wypełnienie termoizolacyjne Klamka Haga, kolor inox, rozstaw 72 mm

Zamek dolny trójbolcowy

Okleina PVC

Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
Próg aluminiowo-drewniany
Ościeżnica drewniana
Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu
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Elementy standardowe Elementy wyposażenia za dopłatą

Blacha 

zaczepowa górna

Blacha 

zaczepowa dolna

Drzwi wyposażone są 

w bolce antywyważe-

niowe, które zwiększają 

bezpieczeństwo.

Zawiasy z kolei umożli-

wiają płynną regulację 

drzwi, nawet bez zdej-

mowania skrzydła.

Drzwi posiadają znak CE (zgod-
nie z  normą EN 14351-1+A2:2016), 
co  oznacza, że mogą być sprzeda-
wane w całej Unii Europejskiej.

Promocyjny zestaw okuć
Przy zakupie drzwi Disting okucia taniej o 40 zł netto:

K

K

Grubość skrzydła: 
68 mm

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł1
2

3

Zestaw zawiera: klamkę i rozetę Haga firmy AXA oraz wkładki Wilka w syst. 
jedn. klucza, kl. B. Przy zakupie otwory montażowe wykonamy gratis.
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Drewniana ościeżnica w zesta-
wieniu ze skrzydłem z blachy 
ocynkowanej to gwarancja  
właściwej cyrkulacji powietrza. 
Dzięki niej nie muszą się Państwo 
martwić o wilgoć i zagrzybienie, 
które zdarzają się w drzwiach 
z ościeżnicą stalową.

W komplecie ze skrzydłem 
Disting znajduje się próg 
aluminiowo-drewniany. 
Posiada on dodatkową 

uszczelkę, która poprawia 
szczelność skrzydła z progiem.

Drzwi standardowo wyposażone są 

w próg niski o wys. 18 mm. Z kolei 

drzwi skracane posiadają próg wysoki 

(35 mm), który na Państwa życzenie 

może być zamówiony także dla drzwi 

o typowej wysokości.

Symbole użyte w katalogu

Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym. 
Rozstaw zamka: 72 mm

Drzwi z zamkiem listwowym i zamkiem dodatkowym. 
Rozstaw zamka: 92 mm

Nowość w ofercie

Porada

Drzwi Disting dostępne 
są także w wersji z na-
świetlami. Dodatkowo 
doświetlają one wnętrze, 
a przy zastosowaniu szy-
by antywłamaniowej P4 
gwarantują bezpieczeń-
stwo. Oferta: strona 24.
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Ramiak z drewna klejonego warstwowo Rozeta Haga, kolor inox

Zamek górny, dodatkowy

Blacha ocynkowana ogniowo Wkładki Wilka w systemie jednego klucza, klasa „B”

Bolce antywyważeniowe

Wypełnienie termoizolacyjne Klamka Haga, kolor inox, rozstaw 92 mm

Zamek listwowy, z dodatkowymi         punktami ryglowania

Okleina PVC

Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
Próg aluminiowo-drewniany
Ościeżnica drewniana
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Elementy standardowe Elementy wyposażenia za dopłatą

F2

92
 m

m

Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i proguK

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

Promocyjny zestaw okuć
Przy zakupie drzwi Disting okucia taniej o 40 zł netto:

1
2

3

Drzwi posiadają znak CE (zgodnie 
z normą EN 14351-1:2006 + A2:2016), 
co oznacza, że mogą być sprzedawa-

ne w całej Unii Europejskiej.

Przekręcenie klucza w zamku 

listwowym rygluje drzwi w trzech 

punktach. Dwa punkty ryglowa-

nia to tzw. zamek hakowy.

Oprócz zamka listwowego 

w drzwiach zainstalowany jest 

dodatkowy zamek górny.

Konstrukcja drzwi Disting
– z zamkiem listwowym (wybrane modele)
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K

K

Grubość skrzydła: 
68 mm

Zestaw zawiera: klamkę i rozetę Haga firmy AXA oraz wkładki Wilka w syst. 
jedn. klucza, kl. B. Przy zakupie otwory montażowe wykonamy gratis.

Drzwi standardowo wyposażone 

są w próg niski o wys. 18 mm. Drzwi 

skracane z kolei posiadają próg 

wysoki (35 mm), który na Państwa 

życzenie może być zamówiony także 

dla drzwi o typowej wysokości.
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Dlaczego warto zainwestować 
w drzwi z zamkiem listwowym?
Jeśli wybór rozwiązań maksymalnie zwiększających bezpieczeństwo jest dla Państwa priorytetem, po-
lecamy wybór drzwi Disting z zamkiem listwowym. Zapewnia on wielopunktowe zabezpieczenie drzwi 
po przekręceniu tylko jednego klucza. Cała konstrukcja, na którą składają się zamek główny z dwoma 
dodatkowymi punktami ryglowania na jednej listwie, jest ukryta w skrzydle. 
Dodatkowo w drzwiach instalujemy niezależny zamek górny. Przy zakupie dodatkowego kompletu 
okuć (dostępny jest w promocyjnej cenie) otrzymają Państwo m.in. wkładki Wilka pracujące w syste-
mie jednego klucza. Oznacza to, że jednym kluczem możliwe będzie otwarcie obu zamków. Oferowane 
wkładki Wilka posiadają klasę „B”, co oznacza, że są bardziej odporne na włamania od standardowych 
wkładek. 
Montaż zamka listwowego nie wpływa na estetykę drzwi, a wielokrotnie przewyższa poziomem bezpie-
czeństwa tradycyjne zamki. Jeśli jednocześnie zdecydują się Państwo na zakup kompletu okuć z wkład-
kami w systemie jednego klucza, noszenie pęku kluczy będzie przeszłością. 

Dostępne rodzaje szyb

Porada

Zamek listwowy nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, a przy tym jest 
wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo usztywnia skrzydło i jeszcze lepiej za-
bezpiecza je przed wypaczeniem. W połączeniu z bardzo solidną konstrukcją 
drzwi Disting zapewni to spokój na lata. Polecamy to rozwiązanie!
Zamek listwowy dostęp ny jest tylko dla drzwi Mario, Figaro i Otello w szer. „90”. 
Drzwi wówczas nie posiadają przetłoczeń.

Dostępność szyb dla każdego z modeli określona jest przy reprezentujących je zdjęciach. Ważne: jeśli w zamówieniu nie wskażą 
Państwo inaczej, w drzwiach zainstalowana zostanie szyba lustro.

lustro satyna satyna-paski satyna z bewelem satyna-witraż diamentyłezki

Nowoczesny charakter drzwi 

może podkreślić pochwyt 

(inaczej: antaba) wykonany 

w całości ze stali nierdzew-

nej. W ofercie posiadamy 

kilka rodzajów, zarówno 

o prostej linii, jak i łukowate 

modele. Polecamy!

Szczegóły:  strona 29

Ceny drzwi z zamkiem listwowym określone są na stronach z ofertą – znajdują się pod 
symbolem . W wersji z zamkiem listwowym dostępne są wybrane modele drzwi 
o szerokości „90” w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt (nie są dostępne w kolorze białym). 
Nie posiadają one przetłoczeń, a z uwagi na konstrukcję drzwi tych nie skracamy.
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Seria Otello

Usługi i produkty za dopłatą

Otello

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

orzech dąb złoty antracyt biały

Dostępne szerokości i okleiny

Promocyjny zestaw okuć

„80” „90” „100”

Do zakupu wraz z drzwiami Disting:

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym.  
Ważne: drzwi z zamkiem listwowym dostępne są wyłącznie w szerokości „90”, 
w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.

Produkt/usługa bez VAT z VAT

Skrzydło o szerokości „100” 350,00 zł 430,50 zł

Skrócenie drzwi* 150,00 zł 184,50 zł

Okapnik (do samodzielnego montażu) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer szerokokątny 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (kolor satyna) 50,00 zł 61,50 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego 200,00 zł 246,00 zł

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego 90,00 zł 110,70 zł

Promocyjny zestaw okuć (opisany obok) 300,00 zł 369,00 zł

Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50 170,00 zł 209,10 zł

Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50 100,00 zł 123,00 zł

Rodzina Otello to mnogość 
propozycji, w których główną 
rolę odgrywają szyby oraz 
ramki ze stali nierdzewnej. 
Różne kształty i układy 
sprawią, że każdy, kto szuka 
nowoczesnych rozwiązań, 
znajdzie je właśnie tu.

Drzwi Otello dostępne są w trzech szerokościach („80”, 

„90” i za dopłatą: „100”) oraz czterech kolorach oklein. 

Nie każdy kolor okleiny jest dostępny dla każdej szeroko-

ści. Zwracamy też uwagę, że drzwi z zamkiem listwowym 

oferujemy tylko w szer. „90” oraz w trzech kolorach.

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki 
Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.
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Otello

01
Otello

03
Otello

04

Otello

11b

bez VAT:

1550,- zł
z VAT:

1906,50 zł

bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2050,- zł
z VAT:

2521,50 zł

bez VAT:

1850,- zł
z VAT:

2275,50 zł

bez VAT:

1870,- zł
z VAT:

2300,10 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

bez VAT:

2370,- zł
z VAT:

2915,10 zł

bez VAT:

2170,- zł
z VAT:

2669,10 zł

Otello

11
bez VAT:

1850,- zł
z VAT:

2275,50 zł

bez VAT:

2170,- zł
z VAT:

2669,10 zł

Drzwi standardowe, z zamkiem 
trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym oraz 
zamkiem dodatkowym
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Drzwi Otello

Otello

06
Otello

05

Otello

08b

bez VAT:

2250,- zł
z VAT:

2767,50 zł

bez VAT:

2250,- zł
z VAT:

2767,50 zł

bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2570,- zł
z VAT:

3161,10 zł

bez VAT:

2570,- zł
z VAT:

3161,10 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

Otello

12b
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

Otello

08
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

Otello

02
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł
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Otello

12
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł
Otello

Kreator

Drzwi Disting mogą Państwo dopasować do swoich potrzeb używając prostego narzę-
dzia on-line. Nasz kreator pomoże Państwu dobrać wersję drzwi, kolory, rodzaje szyb, 
akcesoria i inne elementy. Swoją konfigurację zobaczą Państwo od razu, jeszcze przed 
zakupem. To gwarancja zadowolenia! Zapraszamy na:

www.disting.pl/kreator-drzwi

Drzwi standardowe, 
z zamkiem trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym 
i zamkiem dodatkowym

lustro

satyna-paski

satyna

Wszystkie skrzydła 
mają aż 68 mm 
grubości.

Drzwi z zamkiem 
listwowym dostępne są 
wyłącznie w szer. „90” 
oraz w kolorach dąb złoty, 
orzech i antracyt.
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Seria Nicolo

orzech dąb złoty antracyt

Dostępne szerokości i okleiny

„90”

z przetłoczeniami

Usługi i produkty za dopłatą

Nicolo

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

Promocyjny zestaw okuć
Do zakupu wraz z drzwiami Disting:

Produkt/usługa bez VAT z VAT

Skrócenie drzwi* 150,00 zł 184,50 zł

Okapnik (do samodzielnego montażu) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer szerokokątny 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (kolor satyna) 50,00 zł 61,50 zł

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz do zamka trójbolcowego 90,00 zł 110,70 zł

Promocyjny zestaw okuć (klamka i rozeta Haga, 
wkładki Wilka w systemie jednego klucza kl. B)

300,00 zł 369,00 zł

Wkładki Wilka w systemie jednego klucza 
– kl. B, rozm. 40/50, kolor nikiel

170,00 zł 209,10 zł

Wkładki Gerda w systemie jednego klucza 
– rozm. 40/50, kolor nikiel

100,00 zł 123,00 zł

Szukają Państwo urozmaiceń? 
W rodzinie Nicolo uwagę przy-
ciągają nie tylko różnej wielkości 
szyby i ramki inox, ale także proste 
tłoczenia. Drzwi są zarazem fanta-
zyjne i nowoczesne. To tegoroczna 
nowość w naszej ofercie!

Drzwi Nicolo dostępne są w szerokości „90”. Do Państwa 

dyspozycji jest paleta trzech kolorów: orzech, dąb złoty 

i antracyt. Bez względu na wybrany kolor drzwi będą po-

siadały przetłoczenia. 

Polecamy usługi i produkty za dopłatą, dzięki którym 

drzwi zostaną dopasowane do Państwa potrzeb.
* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Instalowane są wówczas 
na tzw. wysokim progu. Szczegóły: strona 32.

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym.  
Drzwi Nicolo nie są dostępne w wersji z zamkiem listwowym.

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki 
Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.
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Nicolo

01
Nicolo

02
Nicolo

11
bez VAT:

1550,- zł
z VAT:

1906,50 zł

bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

bez VAT:

1850,- zł
z VAT:

2275,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

Nicolo

04
bez VAT:

2050,- zł
z VAT:

2521,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna
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Nicolo

05b
bez VAT:

2250,- zł
z VAT:

2767,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna Nicolo

Okazja

Wraz z drzwiami Disting warto zakupić zestaw okuć, w którego skład wchodzą klamka i rozeta Haga 

(firmy AXA) oraz wkładki Wilka w systemie jednego klucza. Po pierwsze: jest dopasowany idealnie 

do tych drzwi. Po drugie: jego cena w zestawie z drzwiami jest wyraźnie niższa. Otwory montażowe 

wykonamy gratis. Polecamy!

Wkładki Wilka spełniają normy właściwe dla klasy B. Oznacza to, że ich wyższa odporność na wła-

mania jest udowodniona!

Drzwi standardowe, 
z zamkiem trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym 
i zamkiem dodatkowym

lustro

satyna-paski

satyna

Drzwi Nicolo

Wszystkie skrzydła 
mają aż 68 mm 
grubości.



www.disting.pl Seria Nicolo     15

Nicolo

08b
Nicolo

08
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

Nicolo

12b
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

Drzwi Nicolo dostępne są z nawet trzema 
szybami do wyboru:

Dostępność szyb dla każdego z modeli określona jest 
przy reprezentujących je zdjęciach. 

lustro

satyna-paski

satyna
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Seria Figaro

Usługi i produkty za dopłatą

Figaro

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

orzech dąb złoty antracyt biały*

Dostępne szerokości i okleiny

Promocyjny zestaw okuć

„80”

bez przetłoczeń

„90”

z przetłoczeniami

„100”

bez przetłoczeń

Do zakupu wraz z drzwiami Disting:
Produkt/usługa bez VAT z VAT

Skrzydło o szerokości „100” 350,00 zł 430,50 zł

Skrócenie drzwi** 150,00 zł 184,50 zł

Okapnik (do samodzielnego montażu) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer szerokokątny 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (kolor satyna) 50,00 zł 61,50 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego 200,00 zł 246,00 zł

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego 90,00 zł 110,70 zł

Promocyjny zestaw okuć (opisany obok) 300,00 zł 369,00 zł

Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50 170,00 zł 209,10 zł

Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50 100,00 zł 123,00 zł

W rodzinie Figaro proste 
tłoczenia łączymy z szybą. 
Okalająca ją ramka ze stali 
nierdzewnej podkreśla 
ich nowoczesny charakter 
i świetnie komponuje się 
z okuciami. 
A może do kompletu wybio-
rą Państwo pochwyt?

Opaski maskujące i osłonki na zawiasy to  gwarancja 

doskonałego wykończenia drzwi. Dodatki te będą 

świetnie pasowały zarówno do drzwi Figaro, jak i in-

nych w naszej ofercie. Perfekcja tkwi w szczegółach, 

dlatego serdecznie zapraszamy do ich zakupu! 

** Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. 
Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń i dostępne są wyłącznie w szer. „90”, 
w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.       * Drzwi w kolorze białym nie posiadają przetłoczeń.

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki 
Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.



www.disting.pl Seria Figaro     17

Figaro

02
Figaro

03
Figaro

04
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

bez VAT:

2320,- zł
z VAT:

2853,60 zł

Figaro

06
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

Drzwi z zamkiem listwowym 

dostępne są wyłącznie w szer. 

„90” oraz w kolorach orzech, 

dąb złoty i antracyt. Drzwi te 

nie posiadają przetłoczeń.

Drzwi standardowe, z zamkiem 
trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym oraz 
zamkiem dodatkowym
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Seria Mario

Usługi i produkty za dopłatą

Mario

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

orzech dąb złoty antracyt

Dostępne szerokości i okleiny

Promocyjny zestaw okuć

„80”

bez przetłoczeń

„90”

z przetłoczeniami

„100”

bez przetłoczeń

Do zakupu wraz z drzwiami Disting:
Produkt/usługa bez VAT z VAT

Skrzydło o szerokości „100” 350,00 zł 430,50 zł

Skrócenie drzwi* 150,00 zł 184,50 zł

Okapnik (do samodzielnego montażu) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer szerokokątny 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (kolor satyna) 50,00 zł 61,50 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego 200,00 zł 246,00 zł

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego 90,00 zł 110,70 zł

Promocyjny zestaw okuć (opisany obok) 300,00 zł 369,00 zł

Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50 170,00 zł 209,10 zł

Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50 100,00 zł 123,00 zł

A gdyby tak ramki inox ze 
stali nierdzewnej zamienić na 
wyglądające jak drewniane? 
Otrzymamy modele Mario – 
wciąż nowoczesne, ale z nutą 
ponadczasowej klasyki. Ten 
design jest aktualny teraz, 
będzie i w przyszłości!

Wkładki Wilka w syst. jednego klucza, będące częścią 

promocyjnego zestawu okuć, to świetne rozwiązanie. 

Dzięki nim nie będą musieli Państwo nosić kilku kluczy – 

do otworzenia drzwi wystarczy jeden. Wkładki posiadają 

klasę B – ich odporność na włamania jest udowodniona. 

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. 
Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń i dostępne są wyłącznie w szeroko-
ści „90”, w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki 
Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.



www.disting.pl Seria Mario     19

Mario

02
Mario

03
Mario

04
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

bez VAT:

2320,- zł
z VAT:

2853,60 zł

W przeszklonych modelach 
z  naszej oferty mogą Państwo 
wybrać odpowiadającą Pań-
stwa potrzebom szybę. 
Jeśli zależy Państwu na zacho-
waniu maksimum prywatności, 
doradzamy szybę lustro, która 
bardzo utrudnia zajrzenie do 
wnętrza – osoba przed drzwia-
mi widzi swoje odbicie. Szyba 
satynowa z kolei przepuści nie-
co więcej rozproszonego świa-
tła. W ofercie mamy także szyby 
ozdobne, np. satynę-paski.

Mario

04b
bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

bez VAT:

2320,- zł
z VAT:

2853,60 zł

Drzwi standardowe, z zamkiem 
trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym oraz 
zamkiem dodatkowym
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Drzwi Mario

Mario

05
bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

bez VAT:

2320,- zł
z VAT:

2853,60 zł
Mario

Porada

Drzwi stalowo-drewniane Disting konstruujemy tak, aby zapewniały bardzo dobrą 

izolację termiczną. Służy temu nie tylko ich konstrukcja (w tym gruba warstwa mate-

riału izolacyjnego), ale także wysokiej jakości uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu. 

Pamiętamy jednak o prawidłowej cyrkulacji powietrza, dlatego częścią konstrukcji jest 

drewniana ościeżnica. Zakup drzwi zwróci się Państwu w postaci niższych rachunków 

za ogrzewanie. Polecamy!

Drzwi standardowe, 
z zamkiem trójbolcowym

Drzwi z zamkiem listwowym 
i zamkiem dodatkowym

lustro

satyna-witraż

Wszystkie skrzydła 
mają aż 68 mm 
grubości.

Drzwi z zamkiem listwo-
wym dostępne są wy-
łącznie w szer. „90” oraz 
w kolorach dąb złoty, 
orzech i antracyt. Drzwi te 
nie posiadają przetłoczeń.
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Mario

09
bez VAT:

2000,- zł
z VAT:

2460,00 zł

bez VAT:

2320,- zł
z VAT:

2853,60 zł

Mario

10
Mario

01
bez VAT:

2150,- zł
z VAT:

2644,50 zł

bez VAT:

1550,- zł
z VAT:

1906,50 zł

bez VAT:

2470,- zł
z VAT:

3038,10 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

W modelu Mario 10 może zostać 
zainstalowana szyba satyna-wi-
traż z dodatkowymi ozdobami 
(przedstawiona wyżej) lub odbi-
jająca otoczenie szyba lustro.

Jeśli na zamówieniu nie wskażą 

Państwo inaczej, w drzwiach zain-

stalowana zostanie szyba lustro. 
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Seria Fedora

orzech dąb złoty

Dostępne szerokości i okleiny

„80”

z przetłoczeniami

„90”

z przetłoczeniami

Modele Fedora to zwrot w stronę kla-
syki. Okazałe tłoczenia o tradycyjnych 
kształtach oraz wkomponowane w nie 
szyby dają efekt, którego aktualność 
nie przeminie. To drzwi na długie lata 
także z uwagi na trwałą konstrukcję!

Usługi i produkty za dopłatą

Fedora

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

Promocyjny zestaw okuć
Do zakupu wraz z drzwiami Disting:

Produkt/usługa bez VAT z VAT

Skrócenie drzwi* 150,00 zł 184,50 zł

Okapnik (do samodzielnego montażu) 50,00 zł 61,50 zł

Wizjer szerokokątny 30,00 zł 36,90 zł

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Osłonki na zawiasy (kolor satyna) 50,00 zł 61,50 zł

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz do zamka trójbolcowego 90,00 zł 110,70 zł

Promocyjny zestaw okuć (klamka i rozeta Haga, 
wkładki Wilka w systemie jednego klucza kl. B)

300,00 zł 369,00 zł

Wkładki Wilka w systemie jednego klucza 
– kl. B, rozm. 40/50, kolor nikiel

170,00 zł 209,10 zł

Wkładki Gerda w systemie jednego klucza 
– rozm. 40/50, kolor nikiel

100,00 zł 123,00 zł

Drzwi Disting warto wyposażyć w okapnik. To listwa z do-

datkową uszczelką montowana u dołu skrzydła, która 

uszczelnia miejsce z progiem. Świetnie spełnia swoją 

funkcję w komplecie z progiem o aluminiowej powierzch-

ni, po której łatwiej odprowadzić wodę. Próg wliczony 

jest w cenę skrzydła, natomiast okapnik dostępny jest za 

dopłatą. Przeznaczony jest do samodzielnego montażu. 
* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Instalowane są wówczas 
na tzw. wysokim progu. Szczegóły: strona 32.

Zdjęcie: strona 34

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. 

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki 
Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.
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Fedora

02
Fedora

03
Fedora

05

Fedora

01

bez VAT:

1850,- zł
z VAT:

2275,50 zł

bez VAT:

1900,- zł
z VAT:

2337,00 zł

bez VAT:

1850,- zł
z VAT:

2275,50 zł

bez VAT:

1550,- zł
z VAT:

1906,50 zł

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

wersja 
z zamkiem 
listwowym jest 
niedostępna

Kreator

Już nie muszą sobie Państwo wyobra-
żać, jak dane drzwi będą wyglądały 
w konkretnym kolorze, z wybraną szybą 
i akcesoriami. Sprawdzą to Państwo 
w naszym kreatorze drzwi przy użyciu 
tylko kilku kliknięć. To bardzo proste 
w obsłudze narzędzie, dostępne na 
naszej stronie internetowej:

disting.pl/kreator-drzwi
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Naświetla
Dostawki boczne (na wymiar)

Cennik dostawek bocznych
Cena dostawki zależy od zamontowanej w niej szyby:

Rodzaj szyby bez VAT z VAT

Satyna, satyna paski, lustro lub przeźroczysta 1 500,00 zł 1 845,00 zł

Satyna, satyna paski, lustro lub przeźroczysta 
– z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)

1 800,00 zł 2 214,00 zł

Dostawka boczna dostarcza do wnętrza dużo światła, 
a przy tym może pomóc w śledzeniu tego, co dzieje się za 
drzwiami. Dostawki wykonujemy w trzech kolorach.

Sposób instalacji
Dostawka boczna może być zainstalowana z jednej strony skrzy-
dła (od strony zamka) lub z obu stron. Inny sposób zamontowania 
(np. tylko od strony zawiasów) wymaga konsultacji ze sprzedaw-
cą. Rysunek przykładowej konfiguracji znajduje sie na str. 24.

Konstrukcja
Konstrukcja dostawki bocznej oparta jest na ramie drewnianej 
wykończonej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy cztery rodzaje 
szyb, które dodatkowo mogą być wzmocnione szybą antywłama-
niową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami 
przyszybowymi. Ościeżnica i dostawka połączone są na stałe, co 
zapewnia wyjątkową stabilność konstrukcji oraz zdecydowanie 
ułatwia montaż. Dostępne szerokości dostawek: od 20 do 45 cm.

Zamówienie powinno zawierać:
• Oznaczenie wybranego modelu skrzydła (w tym adnotację dot. 

wybranego koloru /dąb złoty, orzech lub antracyt/ oraz szyby).
• Wymiar (szerokość) drzwi.
• Informację na temat rodzaju szyby instalowanej w dostawce.
• Szerokość dostawki. Aby ją obliczyć, od szerokości otworu 

montażowego odejmujemy standardową szerokość drzwi 
oraz 30 mm luzu montażowego. Jeśli dostawka ma znajdować 
się z obu stron skrzydła, wymiar dzielimy na pół (by dostawki 
były jednakowej szerokości).

* Minimalny wymiar 
zewnętrzny wynosi 20 cm, 
a maksymalny: 45 cm.

← widok od wewnątrz

widok od zewnątrz →

Kolor

Szyba antywłamaniowa

Szerokość zewn.

jak drzwi →

dostępna

20-45 cm*

dąb złoty orzech antracyt
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Naświetla górne (na wymiar)

Cennik naświetli górnych
Poniższe ceny dotyczą naświetli górnych dla drzwi jednoskrzydłowych:

W ofercie mamy także szersze naświetla, dla drzwi z dostawkami:

Rodzaj szyby bez VAT z VAT

Satyna, lustro lub przeźroczysta 850,00 zł 1 045,50 zł

Satyna, lustro lub przeźroczysta 
– z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)

1 150,00 zł 1 414,50 zł

Satyna, lustro lub przeźroczysta 1 150,00 zł 1 414,50 zł

Satyna, lustro lub przeźroczysta 
– z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)

1 550,00 zł 1 906,50 zł

Naświetle górne wpuszcza do domu sporo światła. 
Może mieć ono między 20 a 45 cm wysokości. 
Naświetla wykonujemy w trzech kolorach.

Konstrukcja
Konstrukcja naświetla opiera się na ramie drewnianej wykończo-
nej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy trzy rodzaje szyb, które do-
datkowo mogą być wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od 
wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. 
Ościeżnica i naświetle są połączone na stałe, dzięki czemu kon-
strukcja jest stabilna, zaś montaż przebiega wyjątkowo łatwo.

Jak zmierzyć wysokość naświetla?
Aby odpowiednio dobrać wysokość górnego naświetla, od wyso-
kości otworu montażowego odejmujemy standardową wysokość 
drzwi oraz 30 mm luzu montażowego. Miejsca luzu przy instalacji 
należy wypełnić pianką montażową, co pokazano na rysunkach 
technicznych na kolejnych stronach. 

Składając zamówienie prosimy o podanie:
• Wymiaru (szerokości) drzwi.
• Informacji na temat rodzaju szyby instalowanej w naświetlu.
• Wysokości naświetla (opis sposobu pomiaru znajduje się obok).

← widok od zewnątrz

↑ listwy przyszyb. od wewn.

Pakiet szybowy od wewnątrz zamknięty 

jest specjalnymi listwami. Od zewnątrz 

z kolei naświetle nie posiada żadnych do-

datkowych elementów. 

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, 

pakiet szybowy może zostać wzmocniony 

antywłamaniową szybą P4. Polecamy!

* Naświetla (dostawki boczne i naświetla górne) mogą być wyko-
nane w kolorze dąb złoty, orzech lub antracyt.

** Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny: 
45 cm.

Kolor

Szyba antywłamaniowa

Wysokość zewn.

jak drzwi, 3 okleiny*

dostępna

20-45 cm**

Współczynnik 
przenikania ciepła

1,0 W/m2K
dla drzwi z naświetlem lub dostawką

dąb złoty orzech antracyt
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Warianty drzwi z dostawkami i naświetlami

Parametry drzwi z naświetlami lub dostawkami

Drzwi z naświetlem górnym

Drzwi bez naświetla górnego

Drzwi Disting z naświetlem 

górnym i dostawkami bocznymi

Drzwi Disting z dwiema 

dostawkami bocznymi

Drzwi Disting z naświetlem 

górnym i jedną dostawką boczną

Drzwi Disting z jedną dostawką 

boczną

Drzwi Disting z naświetlem 

górnym i jedną dostawką boczną

Drzwi Disting 

z naświetlem górnym

Drzwi Disting z jedną dostawką 

boczną

Współczynnik 
przenikania ciepła

Przepuszczalność 
powietrza

Wodoszczelność

1,0 W/m2K klasa 4klasa 1A
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Rysunki techniczne

Przekroje drzwi z naświetlem górnym (i dostawką boczną)

Przekrój przez dostawkę boczną Przekrój przez skrzydło

wylewka

pianka montażowa

posadzka

luz montażowy

mur

pianka montażowa

18

30

60

95

68

100

E

20
35

5 14

18
12

C
m

in
. 2

00
m

ak
s.

 4
50

Przekrój poziomy drzwi z dwiema dostawkami

Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką

30

15 1560 B

D

A

68

luz montażowy luz montażowy
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W dostawkach bocznych i na-
świetlach górnych mogą zostać 
zainstalowane szyby standar-
dowe (lustro, satyna i satyna 
piaski) oraz pakiet z dodatkową 
szybą antywłamaniową P4.

Szyby antywłamaniowe P4 zbu-

dowane są z dwóch tafli szkła 

i   czterech warstw folii z butyralu 

poliwinylu. Butyral poliwinylu to 

rodzaj syntetycznej żywicy, która 

charakteryzuje się dużą przejrzy-

stością i wytrzymałością. Dzięki 

zastosowaniu tego materiału szyba 

jest odporna na uderzenia, a przy 

tym bardzo dobrze prezentuje to, 

co dzieje się w otoczeniu domu.

Oznaczenia 
na rysunkach

Wymiar Znaczenie

A Szerokość 
skrzydła

B Wymiar zewnętrzny 
ościeżnicy:  szerokość

C Wymiar zewnętrzny 
ościeżnicy:  wysokość

D Światło przejścia: 
szerokość

E Światło przejścia: 
wysokość
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Informacje techniczne

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym 
lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem

W drzwiach standardowo instalujemy próg 
niski, którego wysokość wynosi 18  mm. 
Dzięki swej budowie nie stanowi on trudnej 
przeszkody np. dla osób niepełnospraw-
nych.
Na Państwa życzenie próg niski może zostać za-

stąpiony progiem wysokim, stosowanym w stan-

dardzie w drzwiach skracanych.

Rozm. 
skrzydła

Szerokość 
skrzydła

Wymiar A

Wymiar zewn. 
ościeżnicy:  
szerokość
Wymiar B

Wymiar zewn. 
ościeżnicy:  
wysokość
Wymiar C

Światło 
przejścia: 
szerokość
Wymiar D

Światło 
przejścia: 
wysokość
Wymiar E

Zalecana szer. 
otworu montażo-
wego
Wymiar B + 30 mm

Zalecana wys. 
otworu montażo-
wego
Wymiar C + 30 mm

„80” 827 897 2057 777 1977 927 2087

„90” 950 1020 2080 900 2000 1050 2110

„100” 1050 1120 2080 1000 2000 1150 2110

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Wszystkie wymiary podane są w mm. Tolerancja wynosi +/- 2 mm.

Drzwi o standardowej wysokości z niskim progiem
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C
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pianka montażowa

mur

wylewka

pianka montażowa

posadzka

luz montażowy

luz montażowy

mur

pianka montażowa

Na stronie 31 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. 
Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

Oznaczenia na rysunkach

Wymiar Znaczenie

A Szerokość skrzydła

B Wymiar zewn. ościeżnicy:  szerokość

C Wymiar zewn. ościeżnicy:  wysokość

D Światło przejścia: szerokość

E Światło przejścia: wysokość
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Zamówienie standardowe z szybą lustro
Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, w drzwiach zainstalowana zostanie szyba lustro. Z zewnątrz 
odbija ona otoczenie i utrudnia zobaczenie tego, co dzieje się we wnętrzu domu. Z wnętrza z kolei pozwala bez 
przeszkód obserwować otoczenie domu. 

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym 
lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem

Drzwi pełne (bez szyby) Drzwi szklone z ramką inox Drzwi szklone z ramką PCV

Dostępne rodzaje szyb

Dostępność szyb dla każdego z modeli określona jest przy reprezentujących je zdjęciach. Wyżej zaprezentowane ilustracje mają charakter 
symboliczny. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców. 

lustro satyna satyna-paski satyna z bewelem satyna-witraż diamentyłezki



30     Informacje techniczne Harmonia drewna i stali

Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Wszystkie wymiary podane są w mm. Tolerancja wynosi +/- 2 mm.

Próg wysoki o wysokości 35 mm instalo-
wany jest w standardzie w drzwiach skra-
canych, ale może zostać dostarczony także 
wraz z drzwiami o standardowej wysokości. 
Wyposażony jest w uszczelkę. Jego po-
wierzchnia jest anodowana, co zapewnia 
większą trwałość.

pianka montażowa

mur

wylewka

pianka montażowa

posadzka

luz montażowy

luz montażowy

mur

pianka montażowa
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Grubość skrzydła: 
68 mm

Oznaczenia na rysunkach

Wymiar Znaczenie

A Szerokość skrzydła

B Wymiar zewn. ościeżnicy:  szerokość

C Wymiar zewn. ościeżnicy:  wysokość

D Światło przejścia: szerokość

E Światło przejścia: wysokość

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym 
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)

Rozm. 
skrzydła

Szerokość 
skrzydła

Wymiar A

Wymiar zewn. 
ościeżnicy:  
szerokość
Wymiar B

Wymiar zewn. 
ościeżnicy:  
wysokość
Wymiar C

Światło 
przejścia: 
szerokość
Wymiar D

Światło 
przejścia: 
wysokość
Wymiar E

Zalecana szer. 
otworu montażo-
wego
Wymiar B + 30 mm

Zalecana wys. 
otworu montażo-
wego
Wymiar C + 30 mm

„80” 827 897 2060 777 1965 927 2090

„90” 950 1020 2080 900 1985 1050 2110

„100” 1050 1120 2080 1000 1985 1150 2110

Na stronie 31 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. 
Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.
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Symbole określające rodzaje szyb

lustro satyna satyna-paski satyna z bewelem satyna-witraż diamentyłezki
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Informacje dotyczące eksploatacji
W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrz-
nych Disting zalecana jest odpowiednia ich eksploatacja:

• Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
oddziaływaniem słońca i  opadów atmosferycznych poprzez 
montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad 
drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie 
powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować 
zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.

• Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 1 metr.
• Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ścien-

nych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym 
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem

Drzwi pełne (bez szyby) Drzwi szklone z ramką inox Drzwi szklone z ramką PCV

Porada

Blachy ze stali nie-
rdzewnej (ramki inox) 
w drzwiach Otello, Figa-
ro oraz Nicolo należy raz 
na pół roku pielęgno-
wać. Należy używać do 
tego celu specjalistycz-
nych środków. 
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Wymiary drzwi jednoskrzydłowych, skróconych
Drzwi skrócone instalowane są zawsze na progu wysokim. Skrócenie polega na obcięciu skrzydła i ościeżnicy. Możliwości są następujące:

Grupa drzwi 
stalowo-drewnianych 
Disting

Szerokość 
drzwi

Standardowy wymiar 
zewnętrzny ościeżnicy: 
wysokość

Zewnętrzny wymiar ościeżnicy 
po skróceniu (do wyboru jest jedna 
z trzech opcji)

Otello, przeszklone „80” 2060 Nie występuje Nie występuje Nie występuje

„90” 2080 2040 Nie występuje Nie występuje

Otello, bez szyby „80” 2060 Nie występuje 2000 1950

„90” 2080 2040 2000 1950

Nicolo „80” Rozmiar niedostępny ------ ------ ------

„90” 2080 2040 2000 Nie występuje

Figaro „80” 2060 Nie występuje 2000 1950

„90” 2080 2040 2000 1950

Mario „80” 2060 Nie występuje 2000 1950

„90” 2080 2040 2000 1950

Fedora „80” 2060 Nie występuje 2000 1950

„90” 2080 2040 2000 1950

Drzwi skracane

Ważna informacja: drzwi z zamkiem 
listwowym nie mogą zostać skrócone. 
Niższą wysokość mogą mieć jedynie 
drzwi z zamkiem trójbolcowym. 

Możliwości skrócenia drzwi Disting są róż-
ne w zależności od grupy z uwagi na znaj-
dujące się na ich powierzchni elementy 
dekoracyjne.

Ramiak z drewna klejonego warstwowo

Blacha ocynkowana ogniowo

Bolce antywyważeniowe

Wypełnienie termoizolacyjne

Okleina PVC

Zawiasy trójczęściowe
Próg aluminiowo-drewniany (wysoki)
Ościeżnica drewniana

A

C

E

G

B

D

F

H
Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i proguI

W  drzwiach skracanych stosowany jest 
tzw. wysoki próg. Próg wysoki na życze-
nie Klienta może zostać zainstalowany 
także w drzwiach o standardowej wyso-
kości.  Szczegóły: strona 30.

H

A

I

I

I

E
F

I

B

C D

G

Uszczelka zainstalowana 
w skrzydle poprowadzona 
jest ze wszystkich czterech 
stron. To gwarancja wysokiej 
szczelności. 

Grubość skrzydła: 
68 mm
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Klamki i akcesoria

Haga

Prestige Solo

CeresKolor: inox

Kolor: inox Kolor: inox

Kolor: inox

Ruchoma klamka-gałka

Rozstaw: 72 i 92 mm

Rozstaw: 72 mm Rozstaw: 72 i 92 mm

Produkt z serii Haga bez VAT z VAT

Klamki z długim szyldem (1) 120,00 zł 147,60 zł

Klamka-pochwyt (2) 140,00 zł 172,20 zł

Rozeta prostokątna (3) 50,00 zł 61,50 zł

Produkt z serii Prestige bez VAT z VAT

Klamki z długim szyldem (1) 200,00 zł 246,00 zł

Klamka z zabezpieczeniem wkładki (2) 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-gałka z długim szyldem (3) 220,00 zł 270,60 zł

Klamka-gałka z zabezpieczeniem wkładki 240,00 zł 295,20 zł

Rozeta prostokątna (4) 115,00 zł 141,45 zł

Rozeta z zabezpieczeniem wkładki (5) 140,00 zł 172,20 zł

Produkt z serii Ceres bez VAT z VAT

Klamka-klamka + rozeta (1+1+3) 170,00 zł 209,10 zł

Klamka-gałka ruchoma + rozeta (1+2+3) 180,00 zł 221,40 zł

Rozeta, zamek WB (3) 70,00 zł 86,10 zł

Produkt z serii Solo bez VAT z VAT

Zestaw klamka z rozetą (1) 140,00 zł 172,20 zł

Zestaw rozet górnych (2) 80,00 zł 98,40 zł

1

1

2 23

4

5 21321

3

Okucia Prestige z zabezpiecz. wkładki są antywłamaniowe (klasa 3) Okucia Solo polecamy dla drzwi z pochwytem (dodatkowo płatny)

Decydując się na zakup zestawu rozet górnych 
Solo otrzymają Państwo dwie wersje: wąską, 
instalowaną od strony pochwytu, oraz szerszą 
instalowaną od strony wnętrza domu.

Klamki i rozety
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Kolor: inox

Wymiary: 20x40 mm

Linea (A)

Belly (D)

Kolor: inox

Kolor: inox

Średnica (Ø): 34 mm

Wymiary: 20x40 mm

Długość bez VAT z VAT

120 cm 400,00 zł 492,00 zł

160 cm 450,00 zł 553,50 zł

Długość bez VAT z VAT

120 cm 450,00 zł 553,50 zł

Profile (B)

Długość bez VAT z VAT

120 cm 400,00 zł 492,00 zł

160 cm 450,00 zł 553,50 zł

Arco (C) Kolor: inox

Wymiary: 20x40 mm

Długość bez VAT z VAT

120 cm 450,00 zł 553,50 zł

A B C D

Pochwyty to bardzo modne rozwiązanie, idealnie wpisujące się w sty-
listykę nowoczesnych domów. Dodatkowym atutem jest fakt, że ele-
menty montażowe każdego z oferowanych pochwytów nie są widocz-
ne od wewnątrz. Są one fabrycznie instalowane do drzwi. 

Pochwyty

B

A

D
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Inne akcesoria i elementy dodatkowe

Produkt bez VAT z VAT

Elektrozaczep do zamka trójbolcowego 130,00 zł 159,90 zł

Zasilacz 12 V 90,00 zł 110,70 zł

Skrócenie drzwi 150,00 zł 184,50 zł

Produkt bez VAT z VAT

Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę) 120,00 zł 147,60 zł

Elektrozaczep do zamka listwowego 200,00 zł 246,00 zł

Zasilacz do zamka listwowego 90,00 zł 110,70 zł

bez VAT:

50,- zł
z VAT:

61,50 zł

bez VAT:

30,- zł
z VAT:

36,90 zł

bez VAT:

50,- zł
z VAT:

61,50 zł

bez VAT:

300,- zł
z VAT:

369,00 zł

Promocyjny zestaw okuć

Inne akcesoria

Okapnik

bez VAT:

100,- zł
z VAT:

123,00 zł

bez VAT:

170,- zł
z VAT:

209,10 zł

Wkładki Gerda w sys-
temie jednego klucza

Wkładki Wilka w sys-
 temie jednego klucza

Wizjer szerokokątny Osłonki na zawiasy

Wraz z drzwiami Disting mogą Państwo kupić zestaw okuć w niższej 
cenie: klamkę i rozetę Haga (firmy AXA) oraz komplet wkładek 
Wilka, pracujący w systemie jednego klucza (klasa B).Rozmiar: 40/50. Kolor: nikiel

Klasa B. Rozmiar: 40/50. Kolor: nikiel

Komplet (6 szt.) 
w kolorze satyna

Uszczelka grzebieniowa i taśma montażowa 
w zestawie. Montaż we własnym zakresie.



Sprzedaż naszych produktów odbywa się za pośrednictwem sze-
rokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. 
Ich listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.disting.pl

Pomocy udzielą też regionalni kierownicy sprzedaży, których zasięg 
działania określony jest na mapie po lewej:

Drzwi Disting produkuje:
KR CENTER® Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie

tel. 32 4781580
biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, 
ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do różnic między kolorystyką 
katalogu a rzeczywistą, a także prawo do zmian.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu bez pisemnej zgo-
dy właściciela marki Disting – zabronione.

Projekt i skład: Oxido (www.oxido.pl).
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