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Drzwi z klasą
O FIRMIE
Firma ARTUS istnieje od 1995 roku. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości drzwi wewnątrzlokalowych. Naszą ofertę
stanowi obecnie kilkadziesiąt wzorów drzwi w kilkunastu liniach kolorystycznych. Jesteśmy dumni, że całość produkcji –
od projektowania do wykonania – odbywa się w naszej firmie. Daje nam to gwarancję zachowania wszelkich standardów,
a naszym odbiorcom – możliwość wyboru spośród unikalnych wzorów. Aby kompleksowo zadbać o potrzeby naszych
klientów oferujemy także ościeżnice regulowane, stałe oraz listwy ozdobne, opaski i ćwierćwałki.
Siedziba firmy mieści się w Rudzienicach, nieopodal Iławy.
Naszym naturalnym rynkiem zbytu ze względu na lokalizację
jest więc Polska północno-wschodnia. Jednak skrupulatnie
budujemy sieć sprzedaży, dzięki czemu nasi partnerzy handlowi
oferują produkty ARTUS w całym kraju.
Choć na przestrzeni lat zmieniają się gusta, to potrzeba
wysokiej jakości i trwałości produktów pozostaje niezmienna.
Dlatego od lat dbamy o właściwy dobór materiałów zgodnych
z wymaganiami technicznymi i względami bezpieczeństwa,
a nasze produkty posiadają wszystkie niezbędne aprobaty
i atesty.
Dokładamy starań, by mimo ciągłego rozwoju pozostać firmą
otwartą na potrzeby klienta. Od 2008 roku działamy zgodnie
z systemem zarządzania jakością ISO 9001, rok później
przystąpiliśmy do programu Rzetelna Firma.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo docenić nasze
zaangażowanie i wybiorą produkty ARTUS. Zapraszamy do
zapoznania się z naszą ofertą.

ISO 9001
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria HIT A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
120mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
16mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model River Seria A w okleinie Classic Dąb Arco

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Classic

www.artusdrzwi.pl

309,00 zł netto / 380,07 zł brutto
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River Seria HIT C

HIT CENOWY
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria HIT C

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
120mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
16mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model River Seria C w okleinie Classic Dąb Triest

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Classic

www.artusdrzwi.pl

309,00 zł netto / 380,07 zł brutto
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria A w okleinie Prestige Sosna Biała

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria B

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria B w okleinie Prestige Wanilia

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

Prestige

CENY
Classic

389,00 zł netto / 478,47 zł brutto

Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria B Alu

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat
• Wstawki z aluminium

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria B Alu w okleinie Prestige Wenge Ryfla

Wstawki
z aluminium

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

Prestige

499,00 zł netto / 613,77 zł brutto

www.artusdrzwi.pl

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria C

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria C w okleinie Premium Jesion Szary

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria C Alu

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Wstawki
z aluminium

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat
• Wstawki z aluminium

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria C Alu w okleinie Prestige Wenge Ryfla

• Tuleje wentylacyjne

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

Prestige

499,00 zł netto / 613,77 zł brutto

www.artusdrzwi.pl

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria C2 Alu

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Wstawki
z aluminium

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat
• Wstawki z aluminium

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria C2 Alu w okleinie Prestige Dąb Szary

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

499,00 zł netto / 613,77 zł brutto

Prestige

529,00 zł netto / 650,67 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria D

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria D w okleinie Premium Dąb Kremowy

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

Prestige

CENY
Classic

389,00 zł netto / 478,47 zł brutto

Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria E

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria E w okleinie Premium Jesion Szary

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

Prestige

CENY
Classic

389,00 zł netto / 478,47 zł brutto

Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria F

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria F w okleinie Premium Orzech

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)*
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto
* skrzydła z felcem 2 cm dostępne tylko w kolekcji Premium, ramiaki
pionowe o szerkości 120mm, ramiaki z klejonki - niedostępne

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria F Alu

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat
• Wstawki z aluminium

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria F Alu w okleinie Premium Orzech

Wstawki
z aluminium

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

Prestige

499,00 zł netto / 613,77 zł brutto

www.artusdrzwi.pl

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria G

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria G w okleinie Prestige Wenge Ryfla

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria H

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria H w okleinie Premium Jesion Bielony

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria I

Drzwi ramiakowe wewnątrzlokalowe

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model River Seria I w okleinie Premium Dąb Ice

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria K

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
120mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model River Seria K w okleinie Premium Złoty Dąb

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%
• Felc (2cm)
60,00 zł netto / 73,80 zł brutto

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

www.artusdrzwi.pl

329,00 zł netto / 404,67 zł brutto
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria L

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model River Seria L w okleinie Premium Orzech

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria M

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria M w okleinie Prestige Wiąz Grey

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria N

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model River Seria N w okleinie Prestige Dąb Arctic

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Ramiak drewniany
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

Prestige

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

River

KONSTRUKCJA

Seria MIX

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF lub
z klejonki iglastej obłożone płytą HDF, o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome wykonane z płyty MDF o grubości
22mm pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

Na wizualizacji model River Seria MIX w okleinie Prestige Sosna Biała / Prestige Wenge Ryfla

Do wykonania są możliwe wszystkie serie z kolekcji
River.

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

Drzwi
wewnątrzlokalowe
ramiakowe
Virage

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VIRAGE

KONSTRUKCJA

Seria A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Wstawki
z aluminium

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model Virage A w okleinie Prestige Beton Dark

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

dostępne szerokości drzwi (cm)

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

60 70 80 90

CENY SERIA A00
Premium

379,00 zł netto / 466,17 zł brutto

Prestige

409,00 zł netto / 503,07 zł brutto

CENY SERIA A01 - A04
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VIRAGE

KONSTRUKCJA

Seria B

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Wstawki
z aluminium

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat, bezpieczna przeźroczysta 3.3.1 lub
bezpieczna mleczna 3.3.1
* UWAGA! Model B03 występuje tylko z szybą
bezpieczną melczną.

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model Virage B w okleinie Prestige Beton Dark

• Tuleje wentylacyjne

dostępne szerokości drzwi (cm)

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Aplikacje z aluminium
50,00 zł netto / 61,50 zł brutto
• Szyba bezpieczna 3.3.1
30,00 zł netto / 36,90 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

60 70 80 90

CENY
Premium

389,00 zł netto / 478,47 zł brutto

Prestige

419,00 zł netto / 515,37 zł brutto

www.artusdrzwi.pl

51

00

01

02

05

06

07

52

03

04

ARTUS Drzwi

VIRAGE

KONSTRUKCJA

Seria C

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Aplikacje
malowane
na szybie

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba bezpieczna przeźroczysta 3.3.1 lub bezpieczna
mleczna 3.3.1

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model Virage C w okleinie Prestige Dąb Arctic

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Aplikacje malowane na szybie
50,00 zł netto / 61,50 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VIRAGE

KONSTRUKCJA

Seria D

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

Aplikacje
malowane
na szybie

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba bezpieczna przeźroczysta 3.3.1 lub bezpieczna
mleczna 3.3.1

opcje za dopłatą

Na wizualizacji model Virage D w okleinie Prestige Beton Grey

• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Aplikacje malowane na szybie
50,00 zł netto / 61,50 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VIRAGE

KONSTRUKCJA

Seria MIX

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
Do wykonania są możliwe wszystkie serie z kolekcji
Virage.

kolorystyka

Na wizualizacji model Virage MIX w okleinie Prestige Beton Grey oraz Beton Dark

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

Drzwi
wewnątrzlokalowe
ramiakowe
Evri

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

EVRI

KONSTRUKCJA

Seria A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowe

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 4mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

Na wizualizacji model Evri A w okleinie Premium biały

kolorystyka
Premium

jesion bielony

biały

Prestige

dąb arctic

beton grey

dostępne szerokości drzwi (cm)
70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

EVRI

KONSTRUKCJA

Seria B

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowe

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

Na wizualizacji model Evri B w okleinie Prestige Dąb Arctic

kolorystyka
Premium

jesion bielony

biały

Prestige

dąb arctic

beton grey

dostępne szerokości drzwi (cm)
70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

EVRI

KONSTRUKCJA

Seria C

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowe

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą
• Szyba dekormat

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

Na wizualizacji model Evri C w okleinie Prestige Beton Gray

kolorystyka
Premium

jesion bielony

biały

Prestige

dąb arctic

beton grey

dostępne szerokości drzwi (cm)
70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

Drzwi
wewnątrzlokalowe
ramiakowe
Verso

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VERSO

KONSTRUKCJA

Seria A

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model Verso A w okleinie Prestige Beton Silver

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

dostępne szerokości drzwi (cm)

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

60 70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VERSO

KONSTRUKCJA

Seria B

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model Verso B w okleinie Premium Jesion Szary

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

dostępne szerokości drzwi (cm)

kolorystyka
Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

60 70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VERSO

KONSTRUKCJA

Seria C

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

Na wizualizacji model Verso C w okleinie Prestige Wanilia

kolorystyka

dostępne szerokości drzwi (cm)

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

60 70 80 90

CENY
Premium

439,00 zł netto / 539,97 zł brutto

Prestige

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

www.artusdrzwi.pl
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ARTUS Drzwi

VERSO

KONSTRUKCJA

Seria D

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model Verso D w okleinie Prestige Beton White

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Prestige

sosna biała

beton white

beton grey

wanilia

dąb leśny

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Prestige

www.artusdrzwi.pl

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto

75

00

76

01

02

03

04

ARTUS Drzwi

VERSO

KONSTRUKCJA

Seria E

Drzwi wewnątrzlokalowe ramiakowE

• Skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
• Ramiaki pionowe wykonane z płyty MDF o szerokości
140mm pokryte okleiną
• Ramiaki poziome dolny i górny o szerokości 200mm
• Płyciny wykonane z płyty MDF o grubości 16mm
pokryte okleiną
• Okucia: 3 zawiasy czopowe
• Zamek: zasuwkowy, oszczędnościowy, pod wkładkę
patentową lub z blokadą

opcje za dopłatą
• Tuleje wentylacyjne

Na wizualizacji model Verso E w okleinie Prestige Dąb Leśny

20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Podcięcie wentylacyjne
15,00 zł netto / 18,45 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość : dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

kolorystyka
Prestige

sosna biała

beton white

beton grey

wanilia

dąb leśny

dostępne szerokości drzwi (cm)
60 70 80 90

CENY
Prestige

www.artusdrzwi.pl

469,00 zł netto / 576,87 zł brutto
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ARTUS Drzwi

drzwi
przesuwne
i dwuskrzydłowe

www.artusdrzwi.pl
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System
przesuwny
naścienny
CENA
Classic Premium Prestige 289,00 zł netto 355,47 zł brutto

System przesuwny, stosowany jest
do drzwi wewnątrzlokalowych
bezprzylgowych.

symbol
A
B
C
D
S

„60”
600
644
664
750
644

„70”
700
744
764
850
744

„80”
800
844
864
950
844

„90”
900
944
964
1050
944

Komplet systemu przesuwnego (naściennego) zawiera:
prowadnicę (LEON SN 150, 180, 200) z okuciami, listwę
dystansową oraz maskownicę. W przypadku systemu
montowanego na tunelu regulowanym w komplecie
znajdują się 2 dodatkowe listwy dystansowe.

Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe
dostępne o wymiarach (cm)
Drzwi pojedyncze:
60 70 80 90

Uchwyty - na komplet wchodzą dwie sztuki

złoto patyna

Oferujemy:
NS - system montowany bezpośrednio na ścianę
NT - system montowany z użyciem tunelu
regulowanego
uchwyty
prostokątne

uchwyty
okrągłe

nikiel szczotkowany

uchwyty
prostokątne

Cena jednej sztuki:

80

uchwyty
okrągłe

20,00 zł netto 24,60 zł brutto

ARTUS Drzwi

Drzwi
dwuskrzydłowe
110
120
130
140
150
160
170
180

CENA
drzwi 1-skrzydłowe x 2

kombinacja

A

B

C

D

E opaska 6/8

F

G

644+544
644+644; 744+544
744+644; 844+544
844+644; 744+744; 944+544
944+644; 844+744
944+744; 844+844
944+844
944+944

1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835

1159
1259
1359
1459
1559
1659
1759
1859

1179
1279
1379
1479
1579
1679
1779
1879

1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915

1285/1325
1385/1425
1485/1525
1585/1625
1685/1725
1785/1825
1885/1925
1985/2025

1175
1275
1375
1475
1575
1675
1775
1875

1149
1249
1349
1449
1549
1649
1749
1849

lewe

prawe

strona bierna

strona czynna

www.artusdrzwi.pl

• Skrzydła virage o szerokości
544mm występują tylko jako pełne
(seria A 00).
• Wysokość skrzydeł i ościeżnic
str. 83 i 86.
• Ościeżnice stałe:
• pozycje C i D należy dodać 46mm,
• pozycje A, B, F i G są takie same,
• pozycja E nie dotyczny.

81

ościeżnice
tunele
listwy

82

ARTUS Drzwi

łączenie opasek
pod kątem 45o

OR GRAND

Cmin
Cmax

Cmin
Cmax

Cmin
Cmax

Przekrój OR z kątownikiem 60

Przekrój OR z kątownikiem 80

Przekrój pionowych
drzwi przylgowych

Przekrój pionowych
drzwi przylgowych

Ściana

Ściana

www.artusdrzwi.pl

2027
2040

2026

F
644
744
844
944
1044

G
618
718
818
918
1018

podłoga

8

D
E
680
750 / 790
podłoga
780 850 / 890
880 950 / 990
980 1050 / 1090
1080 1150 / 1190

2071

2026

2071

A
B
C
600 624 644
700 724 744
800 824 844
900 924 944
1000 1024 1044

8

60
70
80
90
100

min 2086

90

90

2027
20402086
min

44

Ościeżnica prosta SOFT

44

Ościeżnica prosta SOFT

Przekrój

Przekrój OR z kąt. T80

92
80

22

72
22

72

OR MASTER

Przekrój OR/ORC z kąt. K63

Przekrój OR/ORC z kąt. K63

60

200
80

OR DELUXE

60

OR STANDARD

80

70

80

łączenie opasek
pod kątem 90o

92
80

60

łączenie opasek
pod kątem 90o

70

łączenie opasek
pod kątem 45o

80

80

60

Ościeżnice
regulowane

83

Ościeżnica
regulowana
Ościeżnica regulowana wykonana jest z płyty drewnopochodnej MDF o wysokich parametrach.
Od strony ekspozycyjnej ościeżnica pokryta jest w całości folią dekoracyjną.
W celu wpasowania się do odpowiedniej grubości muru ościeżnica posiada duży zakres regulacji od 75 mm do 567 mm.
ościeżnica regulowana

Dopłaty:
• ościeżnice do drzwi 2-skrzydłowych
dopłata 30%
• kątownik o zwiększonej regulacji o 20mm
dopłata 20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

OŚCIEŻNICE REGULOWANE W 24h !!! *

Kątownik do ościeżnicy regulowanej (komplet na jedną storonę):
• OR STANDARD
80,00 zł netto / 98,40 zł brutto
• OR DELUXE
100,00 zł netto / 123,00 zł brutto
• OR GRAND		
120,00 zł netto / 147,60 zł brutto
• OR MASTER
140,00 zł netto / 172,20 zł brutto

* Opcja płatna + 50% ceny wybranej ościeżnicy.
Odbiór Rudzienice ul. Długa 24.
Aby zamówienie było zrealizowane w wyznaczonym czasie
musi być potwierdzone przez firmę „ARTUS”.
Czas 24h nie obejmuje dni wolnych od pracy - ustalanych
przez ZPUH „ARTUS”.
Dotyczy kolekcji Classic, Premium, Prestige.

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY
Szerokość muru

OR STANDARD
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*

C

C

Classic Premium Prestige

MIN
75
95
120
140
160
180
200
220
240
260
280
287
307
327
347
367
387
407
427
447
467
487
507
527
547

MAX
95
115
140
160
180
200
220
240
260
280
300
307
327
347
367
387
407
427
447
467
487
507
527
547
567

Cena netto / Cena brutto
313,65 zł
255,00 zł
318,57 zł
259,00 zł
324,72 zł
264,00 zł
330,87 zł
269,00 zł
343,17 zł
279,00 zł
355,47 zł
289,00 zł
367,77 zł
299,00 zł
380,07 zł
309,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł

OR DELUXE
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
350,55 zł
285,00 zł
355,47 zł
289,00 zł
361,62 zł
294,00 zł
367,77 zł
299,00 zł
380,07 zł
309,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł

OR GRAND
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
387,45 zł
315,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
398,52 zł
324,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł
638,37 zł
519,00 zł
650,67 zł
529,00 zł
662,97 zł
539,00 zł

OR MASTER
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
436,65 zł
355,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
447,72 zł
364,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł
638,37 zł
519,00 zł
650,67 zł
529,00 zł
662,97 zł
539,00 zł
675,27 zł
549,00 zł
687,57 zł
559,00 zł
699,87 zł
569,00 zł
712,17 zł
579,00 zł

* ościeżnice składające się z 2-elementów
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Tunel
regulowany
Tunel regulowany wykonany jest z płyty drewnopochodnej MDF o wysokich parametrach.
Od strony ekspozycyjnej tunel pokryty jest w całości folią dekoracyjną.
W celu wpasowania się do odpowiedniej grubości muru tunel posiada duży zakres regulacji od 62 mm do 554 mm.
tunel regulowany

Dopłaty:
• kątownik o zwiększonej regulacji o 20mm
dopłata 20,00 zł netto / 24,60 zł brutto
• Zmiana wymiarów:
szerokość: dopłata 20%
wysokość: dopłata 20%
szerokość i wysokość: dopłata 30%

ZAKRES REGULACJI TUNELU
Szerokość muru

OR STANDARD
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*

C

C

Classic Premium Prestige

MIN
62
82
107
127
147
167
187
207
227
247
267
274
294
314
334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534

MAX
82
102
127
147
167
187
207
227
247
267
287
294
314
334
354
374
394
414
434
454
474
494
514
534
554

Cena netto / Cena brutto
313,65 zł
255,00 zł
318,57 zł
259,00 zł
324,72 zł
264,00 zł
330,87 zł
269,00 zł
343,17 zł
279,00 zł
355,47 zł
289,00 zł
367,77 zł
299,00 zł
380,07 zł
309,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł

OR DELUXE
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
350,55 zł
285,00 zł
355,47 zł
289,00 zł
361,62 zł
294,00 zł
367,77 zł
299,00 zł
380,07 zł
309,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł

OR GRAND
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
387,45 zł
315,00 zł
392,37 zł
319,00 zł
398,52 zł
324,00 zł
404,67 zł
329,00 zł
416,97 zł
339,00 zł
429,27 zł
349,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł
638,37 zł
519,00 zł
650,67 zł
529,00 zł
662,97 zł
539,00 zł

OR MASTER
Premium

Prestige

Cena netto / Cena brutto
436,65 zł
355,00 zł
441,57 zł
359,00 zł
447,72 zł
364,00 zł
453,87 zł
369,00 zł
466,17 zł
379,00 zł
478,47 zł
389,00 zł
490,77 zł
399,00 zł
503,07 zł
409,00 zł
515,37 zł
419,00 zł
527,67 zł
429,00 zł
539,97 zł
439,00 zł
552,27 zł
449,00 zł
564,57 zł
459,00 zł
576,87 zł
469,00 zł
589,17 zł
479,00 zł
601,47 zł
489,00 zł
613,77 zł
499,00 zł
626,07 zł
509,00 zł
638,37 zł
519,00 zł
650,67 zł
529,00 zł
662,97 zł
539,00 zł
675,27 zł
549,00 zł
687,57 zł
559,00 zł
699,87 zł
569,00 zł
712,17 zł
579,00 zł

* tunele składające się z 2-elementów

www.artusdrzwi.pl
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Cmin
Cmax

Cmin
Cmax
70

92
80

22

72

60

Ościeżnice
stałe
Cmin
Cmax

Cmin
Cmax

Przekrój pionowych
drzwi przylgowych

OŚCIEŻNICA SOFT

ĆWIERĆWAŁEK

(dostępny w kolorach: Calvados, Orzech, Złoty Dąb,
Jesion Bielony, Biały, Wiąz Grey, Dąb Szary, Dąb Arctic,
Beton Grey, Beton Dark)

Ściana

Ościeżnica prosta SOFT

44

Przekrój pionowych
drzwi przylgowych

2027
2040

2071

2026

44

90
Ościeżnica prosta SOFT

min 2086

Ściana

26,00 zł netto 31,98 zł brutto

podłoga

2040
8

2071

90

2026

min 2086

Premium Prestige

drzwi lewe

podłoga

OPASKA MASKUJĄCA (60mm)

drzwi prawe

8

Classic Premium Prestige 159,00 zł netto 195,57 zł brutto

Ściana

Ściana
A
B
C
D

Przekrój poziomy
Do drzwi jednoskrzydłowych

A

Classic Premium Prestige

39,00 zł netto 47,97 zł brutto

B

C

D

60 600 624 690 720
70 700 724 790 820
80 800 824 890 920
90 900 924 990 1020
100 1000 1024 1090 1120
wymiary [mm] zgodne z Polską Normą

informacje dodatkowe
• Przycinanie drzwi:
Wszystkie drzwi naszej produkcji można samodzielnie przyciąć maksymalnie o 40mm.
• Pielęgnacja:
Aby drzwi wyglądały zawsze ładnie i długo spełniały swoje funkcje należy stosować preparaty typu Pronto do drewna.
Zabrania się używania do pielęgnacji rozpuszczalników, środków żrących, ściernych i wody.
• W skrzydłach serii River , Virage, Evri i Verso w ramiakach pionowych u góry felc może się różnic kolorystycznie
od koloru całego skrzydła.
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Kolorystyka
Classic

dąb arco

dąb triest

Premium

biały

dąb ice

jesion bielony

dąb kremowy

jesion szary

złoty dąb

calvados

orzech

beton white

beton silver

beton grey

beton dark

sosna biała

dąb arctic

wanilia

dąb szary

dąb leśny

wiąz grey

wenge ryfla

Prestige

www.artusdrzwi.pl
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ZPUH „ARTUS”
14-204 Rudzienice, ul. Długa 24

www.artusdrzwi.pl
Dział Handlowy
tel. 89 640 55 03, kom. 603 970 230
e-mail: zamowienia@artusdrzwi.pl

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
kom. 601 055 955

KSIĘGOWOŚĆ
tel. 89 640 55 12
e-mail: ksiegowosc@artusdrzwi.pl

Zawarte w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku
sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawarte w ulotce informacje nie
stanowią zapewnienia w rozumienia art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ulotce w tym
parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.
Kolorystyka przedstawiona w niniejszym katalogu może się różnić od rzeczywistej.

opracowanie: www.4-media.pl

