
Warto wiedzieć

Drodzy Klienci zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące 
wyposażenie podstawowego oraz dodatkowych akcesoria do drzwi, jak również specyfika dotycząca wycen itp. 

WYPOSAŻENIE do drzwi:
Wyposażenie podstawowe drzwi zewnętrznych: 

• futryna standard (9cm x 6cm), 
• rama skrzydła o grubości 56mm.
• zamek dolny, 
• uszczelka, 
• przeszklenie, 
• trzy komplety zawiasów regulowany w trzech płaszczyznach, 
• próg, 
• malowanie - drzwi są zawsze pomalowane na dany odcień koloru (kolory dostępne na sośnie: brąz, ciemny 

brąz, mahoń, biały) 

Wyposażenie dodatkowe drzwi zewnętrznych: 
• klamka, 
• górny zamek na język pod wkładkę, 
• wkładka (i), 
• bolce antywyważeniowe, 
• elektrozaczep, 
• osłonki na zawiasy, 
• nasadka na próg aluminiowa, 
• wizjer, 
• samozamykacz,
• kołatka, 
• kolor – na życzenie i odpowiedzialność Klienta

Wyposażenie podstawowe drzwi wewnętrznych:
• futryna standardowa ( 9cm × 6cm), 
• rama skrzydła o grubości 46 mm,
• uszczelka, 
• zamek klucz, wc (dodatkowo bez dopłaty do wyboru jest zamek pod wkładkę, lub oszczędnościowy), 
• dwa komplety zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach, 
• drzwi są polakierowane lakierem naturalnym – półmat.

Wyposażenie dodatkowe drzwi wewnętrznych: 
• futryna skrzynkowa, 
• komplet listw dekoracyjnych płaskie 7 cm szer.  (kąt zacięcia 45°), 
• komplet ćwierćwałków, 
• próg, 
• kolor z naszej palety, 
• klamka, 
• wkładka, 
• osłonki na zawiasy, 
• tuleje wentylacyjne (okrągłe, lub na kwadracie),



• korony, dodatkowe rzeźbione elementy,
• listwy drapane,
• otwory wentylacyjne pod tuleje wywiercimy po uzgodnieniu bezpłatnie.

WYCENY
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiane przez nas wyceny dotyczą drzwi w wymiarach standardowych, w 
podstawowej wersji w cenach netto.

Co zawiera Twoja cena: 

• wyceniamy podstawową wersję, 
• drzwi w standardowych wymiarach, 
• na standardowej ościeżnicy 9cm × 6cm 
• z podstawowym wyposażeniem, 
• drzwi zewnętrzne w kolorach z palety, 
• drzwi wewnętrzne w lakierze naturalnym na standardowej futrynie, 
• bez montażu 
• bez podatku. 

Każda zmiana dokonana po złożeniu oficjalnego zamówienia musi być potwierdzona pisemnie – faxem albo mailem, 
jednocześnie Odbiorca wyraża zgodę na pokrycie w pełni kosztów związanych ze zmianami.

Cena netto – cena towaru bez podatku VAT 
VAT – podatek od towarów i usług

– odpowiednia stawka podatku dochodowego od towarów i usług
8% - przysługuje wyłącznie przy zakupie z montażem wykonanym przez naszą firmę w BUDYNKU 
MIESZKALNYM
23% - zakup drzwi przez osobę fizyczną jaki i podmioty gospodarcze 
0% - wywóz towaru poza granice Polski, towar opodatkowywany jest wówczas wg stawek w miejscu 
docelowym przez Odbierającego, zobowiązania tego musi dokonać Klient Końcowy 

Cena brutto 
– wartość towaru / usługi po opodatkowaniu czyli końcowa wartość do zapłaty. 

Klient składając zamówienie jednocześnie poświadcza, że zgadza się z naszą technologią produkcji, akceptuje 
warunki firmy, oraz zapoznał sie z warunkami gwarancji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Przeszklenie: 

• w drzwiach zewnętrznych każdy wzór ma dopasowany już model szybek,
w przypadku szyb wypukłych istnieje możliwość wyboru odcienia: „antisol” (lekko przydymione) – te 
montowane są w standardzie, albo „refleks” (popularnie zwana lustrzanka) – zmiana nie wiąże się z 
dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość zamówienie obustronnie płaskich zarówno w antisolu, jak i w 
lustrzance. 

• w doświetlach bocznych przy szerokości 40 cm możliwe jest zamontowanie szybek wypukłych, przy 
węższych tylko szybki płaskie albo płaski panel.

Wybarwienie na indywidualny kolor jest możliwe, ale wówczas Klient ponosi pełną odpowiedzialność za efekt 
końcowy, zwłaszcza w przypadku malowania nadesłanymi przez niego farbami. 

W przypadku „nietypowych” zamówień konieczne jest podpisane oświadczenia o „odmienności” swojego 
zamówienia.

Nietypowe zamówienie to takie gdy: 

• drzwi są w niestandardowych wymiarach, robione pod indywidualny wymiar, 
• drzwi są na futrynie skrzynkowej robionej na grubość muru, 



• drzwi są dwuskrzydłowe, 
• lub gdy drzwi są z dodatkowym doświetlem (bocznym, górnym), lub doświetlam, 
• jak również w przypadku, gdy robimy coś zupełnie nowego, nowy model pod indywidualne zamówienie i 

wytyczne Klienta. 

Tego typu oświadczenia mówiące o indywidualnych charakterze Waszego zamówienia są konieczne do 
prawidłowego prowadzenia wewnętrznej dokumentacji KKP -ksiąg kontroli produkcji (Procedura PR 08.01). Podpis 
Klienta poświadcza, że jest On świadomy, tego że jego drzwi robione pod indywidualne zamówienie, a składając 
zamówienie automatycznie składasz podpis pod tym oświadczeniem.

Składając zamówienie na dodatkowe akcesoria dotyczy do zwłaszcza klamek wiąże się z zapłata za nie w całości, 
nawet jeśli Klient się rozmyśli i kupi sam we własnym zakresie. Uwaga czas jaki my jako firma czekamy na klamki 
licząc od złożenia zamówienia a terminem ich dostawy do siedziby firmy to nawet 3 -5 tyg, dlatego prosimy o 
szybkie podjęcie decyzji, gdyż większość modeli jest pod zamówienie.

Towar za który nie dokonano w pełnej wartości zapłaty stanowi prawną i całkowitą własność jego producenta, 
dopiero po uiszczeniu pełnej należności przechodzą prawa własności i możliwość dowolnego zarządzania towarem.


