
DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEJŚCIOWE
KOLEKCJE 2016



Oryginalny styl, jakość i bezpieczeństwo. Oto drzwi zewnętrzne i wejściowe VOX  
– stworzone przez naszych projektantów zgodnie z najnowszymi trendami.  
Dostępne w salonach VOX i u naszych najlepszych Partnerów.

TO JEST WASZ DOM. 
PEŁEN CIEPŁA, KOMFORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA
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TRENDY
VOX
Dom to wizytówka naszego stylu i sposobu życia.  
Dlatego tak ważny jest każdy detal. Z budynkiem w stylu 
nowoczesnym dobrze komponują się minimalistyczne 
w formie drzwi oraz naturalne elementy:  
kamień, drewno i zadbana zieleń.

NOWOCZESNE  
DODATKI  
I OŚWIETLENIE

PROSTE LINIE
I GEOMETRYCZNE
FORMY

DOM − ELEMENT
DOPEŁNIAJĄCY
KRAJOBRAZ

WYKORZYSTANIE
NATURALNYCH
MATERIAŁÓW



VOCAL

DRZWI Z NATURY 
DOSKONAŁE

1 DRZWI VOCAL .
PIĘKNE I PRESTIŻOWE

— NATURALNE DREWNO
Nasze drzwi są naturalnie piękne i drewniane. 
Wierzchnią warstwę wodoodpornej sklejki pokrywa 
okleina z naturalnego dębowego drewna.

— PONADPRZECIĘTNA TRWAŁOŚĆ
Drzwi zewnętrzne VOCAL są wyjątkowo trwałe. 
Gwarantuje to skrzydło o grubości 78 mm, którego 
podstawą jest solidna sosnowa rama  
oraz wodoodporna okładzina zewnętrzna.
Taka budowa drzwi, przy zachowaniu walorów 
estetycznych dębu, daje ochronę termiczną 
cieplejszej sosny. Wypełnienie drzwi stanowi 
materiał termoizolacyjny.

— ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
Drzwi VOCAL zostały wyposażone w skuteczny system 
antywyważeniowy oraz w dwa niezależne zamki. 
Są to zamki o wysokim stopniu zabezpieczenia  
antywłamaniowego, co dodatkowo podnosi 
bezpieczeństwo domu i daje podstawę do zniżek 
ubezpieczeniowych.

— ELEGANCKA STYLISTYKA
Te drzwi wyróżniają się ponadczasową elegancką 
stylistyką oraz atrakcyjnymi kolorami, wzorami 
i pakietami szybowymi. Tak więc każdy może wybrać 
model, który odpowiada mu najbardziej
i który umiejętnie podkreśli styl całego domu.
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Pakiet szybowy 
2-komorowy 
z szybami Reflex 
oraz 2 powłokami 
Termofloat

Zewnętrzne 
okładziny ze sklejki 

wodoodpornej 
okleinowanej 

dębem
2 niezależne
zamki

Ozdobne  
frezowanie

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przez bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych 
i słońca przez wstawianie ich we wnękach lub stosowanie daszku nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. 
Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe w okresie letnim.
Skorzystanie z autoryzowanych grup montażowych powoduje przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. 
Wykaz autoryzowanych grup montażowych dostępny na stronie: www.drzwi-cal.pl6



Cennik obowiązuje od 1.06.2016 roku do odwołania. 

DOSTĘPNE MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH VOCAL

KOLORYSTYKA DRZWI

Dąb Ciemny

Dąb Winchester

Proponowane kolory
odpowiadają popularnym
kolorom oklein PCV.

INFORMACJE DODATKOWE

— Skrzydło płytowe o grubości 78 mm
— Ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, okleinowana dębem
— 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 
— Rozstaw zamka: 72 mm, 2 niezależne zamki 
— System antywyważeniowy („wręg francuski”)
— Podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) 
— Rama drewniana na bazie drewna sosnowego
— Próg aluminiowy przystosowany do Top
— Zewnętrzne okładziny ze sklejki wodoodpornej okleinowanej dębem
— Frezowania ozdobne od zewnętrznej strony
— Materiał termoizolacyjny
— Konstrukcja skrzydła wzmocniona stalowym ceownikiem od strony zamka
— Pakiet szybowy 2-komorowy, okienny z 2 powłokami Termofloat, szyby Reflex
— Współczynnik izolacyjności termicznej 0,9 W/m2K i akustycznej 34 dB

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Zamek M 2.1; 3-punktowy na 1 wkładkę: 396 zł brutto
— Zamek M 2.2; 3-punktowy na 2 wkładki: 430,50 zł brutto
— Podcięcie drzwi min. wysokość 2014: 123 zł brutto
— Pogrubienie ramiaków ościeżnicy: 615 zł brutto
— Szkło mleczne: 123 zł brutto
— Naświetla dębowe: według cennika drzwi zewnętrznych

TERMICZNA OSŁONA PODPROŻA TOP
147,60 zł brutto

SUPRA

3499 zł brutto
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MASSI

3899 zł brutto
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SOMMA

3899 zł brutto
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EL PREMA

FUNKCJONALNE,
DOPASOWANE DO CIEBIE
KOLEKCJE DRZWI
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REKOMENDOWANY ZESTAW 
DO PIELĘGNACJI
77,49 zł brutto

Skuteczna eliminacja mostków termicznych poniżej progu

DRZWI ZEWNĘTRZNE
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DOSTĘPNE MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EL PREMA

PODSTAWOWA 
KOLORYSTYKA DRZWI

Dąb Złoty

Orzech

Antracyt

ARC
2449 zł brutto
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SIMPLE
2449 zł brutto
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SLIM
2649 zł brutto
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EXCLUSIVE
2849 zł brutto
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BARI
2699 zł brutto
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wersja drzwi pasywnych
    skrzydło o grubości 92 mm
    i 102 mm
— Szerokość 80 i 100 cm

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica wykonana z klejonki z drewna
    sosnowego, oklejona naturalnym fornirem
    z zastosowaniem aluminiowego progu
    z uszczelką

INFORMACJE DODATKOWE

— Standardowa szerokość skrzydła: 90 cm
— Płyta kompozytowa z wręgiem antywyważeniowym
— Grubość drzwi: 75 mm
— Otwieranie uniwersalne, na zewnątrz i do wewnątrz budynku
— Konstrukcja skrzydła: rama stalowa spawana na obwodzie 

całego skrzydła z obustronnym poszyciem ze sklejki 
wodoodpornej, minimalizująca naprężenia i zapobiegająca 
wypaczeniom skrzydła, w wykończeniu dębowym, obłożona 
ramą z klejonki z drewna sosnowego, ze stelażem wewnętrznym 
oraz wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 60 mm

— Współczynnik przenikania ciepła: U = 1,4 W/m2K

DRZWI EL PREMA.
FUNKCJONALNE
I DOPASOWANE DO CIEBIE

— ORYGINALNE WZORNICTWO
Te drzwi zwracają uwagę swoją nowoczesną 
stylistyką. Ciekawe frezowanie, dostępne kolory
i pakiety szybowe stwarzają wiele interesujących 
możliwości aranżacyjnych.

— DOSKONAŁA OCHRONA
Drzwi EL PREMA stanowią bardzo dobrą ochronę 
domu przed deszczem, wiatrem i mrozem. To przede 
wszystkim zasługa wypełnienia termoizolacyjnego, 
a także obustronnego poszycia z wodoodpornej 
sklejki. 

— TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Wręg antywyważeniowy, dwa niezależne zamki, 
stalowa rama zapobiegająca wypaczeniom, 
obustronne poszycie – wszystko to sprawia, że drzwi 
EL PREMA nie tylko gwarantują odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa, ale także zapewniają wiele lat 
bezproblemowego użytkowania.
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4Zestaw  
3-szybowy 

w zespoleniu

Sklejka  
wodoodporna 

dębowa

Elementy  
ozdobne ze stali 

inox

2 niezależne  
zamki

Cennik obowiązuje od 1.06.2016 roku do odwołania. 

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przez bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych 
i słońca przez wstawianie ich we wnękach lub stosowanie daszku nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. 
Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe w okresie letnim.
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BASTION 
LACOBEL

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
W NOWOCZESNEJ FORMIE

DRZWI WEJŚCIOWE 3
SALERNO
2699 zł brutto
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MUNDO (Z PODCHWYTEM)
3299 zł brutto
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MUNDO (Z KLAMKĄ)
2999 zł brutto

PALERMO
2899 zł brutto
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DOSTĘPNE MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EL PREMA

KOLORYSTYKA DRZWI

Dąb Złoty

Orzech

Antracyt

INFORMACJE DODATKOWE

— Przeszklenie: zestawy 3-szybowe w zespoleniu,
    szyby: piaskowane, refleksyjne
— 3 szt. zawiasów czopowych z możliwością regulacji
    w 3 płaszczyznach
— Zamek o rozstawie 72 mm oraz dodatkowy zamek górny

Cennik obowiązuje od 1.06.2016 roku do odwołania. 12



KOLORYSTYKA DRZWI
idealnie dopasowana
do koloru szyb

Dąb Bielony

Dąb Rustico

Pozostałe kolory:
Akacja, Biały, Cedr, Dąb, 
Dąb Szary, Dąb Złoty, 
Heban, Kasztan, Krem, 
Mokka, Olcha, Olcha 
Sonoma, Orzech, Trak, 
Wenge Desk

DOSTĘPNE MODELE DRZWI WEJŚCIOWYCH BASTION LACOBEL

NOWY
MODEL

DOSTĘPNE SZYBY

Szary RAL 7035

Czarny RAL 9005

INFORMACJE DODATKOWE     

— Dostępne szerokości drzwi: 80, 90 cm
— Rama z drewna klejonego, aluminiowy profil wzmacniający, płyta
    dźwiękochłonna, płyta MDF o grubości 6 mm, okleina PCV
    w kolorze drewnopodobnym, szyba malowana Lacobel o grubości 4 mm
— Model Bastion L-01: szyba o szerokości 7 cm
— Model Bastion L-03: szyba o szerokości 19 cm
— Dźwiękochłonność: 32 dB
— Zamek górny (trójbolcowy)
— Zamek centralny (trójbolcowy)
— Uszczelka instalowana w skrzydle i ościeżnicy
— Wizjer, próg aluminiowy z wkładką drewnianą
— Zawias z regulacją i bolec antywyważeniowy (3 szt.)

OPCJE ZA DOPŁATĄ

— Wykonanie skrzydła na wymiar
    (krótszego o maks. 8 cm): 61,50 zł brutto
— Skrzydło dwukolorowe: 123 zł brutto
— Skrócenie ościeżnicy drewnianej: 61,50 zł brutto
— Opaski wykańczające (6x1,2 cm): 61,50 zł brutto
— Wkładka Wilka (30/45) – system jednego klucza,
    klasa „B”: 209,10 zł brutto
— Osłonki na zawiasy – komplet (satyna, mosiądz):
    36,90 zł brutto
— Dedykowana klamka: Tupai 3089RT

RODZAJE OŚCIEŻNIC

— Ościeżnica drewniana 
— Ościeżnica drewniana
    regulowana
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2199 zł brutto
Cena z ościeżnicą drewnianą regulowaną 
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Cena z ościeżnicą drewnianą
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BASTION LACOBEL .
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO 
W NOWOCZESNEJ FORMIE

— NOWOCZESNA STYLISTYKA
Charakterystycznym elementem drzwi BASTION 
LACOBEL jest pasek szkła zlicowany precyzyjnie 
z powierzchnią skrzydła i biegnący pionowo przez 
całą długość drzwi. Dzięki temu drzwi nabierają 
niezwykle nowoczesnego charakteru. Szyba ta jest 
dostępna w kolorze szarym i czarnym.

— PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Drzwi BASTION LACOBEL zostały wyposażone
w praktyczny wizjer, aluminiowy próg
z drewnianą wkładką, regulowane zawiasy,
dwa zamki (trójbolcowe) oraz bolec 
antywyważeniowy (3 szt.).

— SOLIDNA KONSTRUKCJA
Do stworzenia ramy posłużyło najwyższej jakości 
drewno iglaste, całość wypełniona została płytą 
wiórową i pokryta płytą MDF. Taka konstrukcja to 
gwarancja wytrzymałości na lata. Dobre tłumienie 
hałasów ma bezpośredni wpływ na poprawienie 
komfortu życia.
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Szyba Lacobel 
o grubości 4 mm, 
dostępna w kolorze 
szarym lub czarnym

Folia PVC 
o grubości 0,35 mm 

(kolor do wyboru)

Cennik obowiązuje od 1.06.2016 roku do odwołania. 

3
2 niezależne  
zamki

L01
1599 zł brutto
Cena z ościeżnicą drewnianą
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Cena z ościeżnicą drewnianą regulowaną 
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Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. 
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od pokazywanych w katalogu.

vox.pl

MIEJSCE NA 
PIECZĄTKĘ SALONU


