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producent drzwi drewnianych 
zewnętrznych i wewnętrznych

Produkcję stolarki otworowej rozpoczęliśmy w roku 
1998. Firma Agmar na przestrzeni lat stała się jed-
nym z wiodących producentów drzwi drewnianych 
w kraju. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów do państw człon-
kowskich. Oferujemy Państwu wyroby eleganckie, 
funkcjonalne i trwałe, w szerokiej palecie kolorów 
i wzorów.

Drewno już od pierwszego etapu obrabiane jest 
w naszym tartaku, suszarni, a następnie zakładzie 
produkcyjnym. Podczas całego procesu produkcji, 
dbamy o środowisko naturalne stosując odpowied-
nie materiały, a także zasilamy suszarnię za pomo-
cą energii odnawialnej, przy wykorzystaniu farmy 
wiatrowej. Do malowania naszych drzwi stosujemy 
wyłącznie farby ekologiczne.

FUNKCJONALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

WYSOKA JAKOŚĆ

Staranność i dokładność doświadczonych pracow-
ników, w połączeniu z nowoczesnym parkiem ma-
szynowym oraz komponentami renomowanych firm 
powoduje, że firma Agmar produkuje wysokiej jako-
ści drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Dowodem jest 
posiadany przez nas certyfikat CE.

Przystępna cena powoduje, że nasza oferta jest 
zdecydowanie konkurencyjna, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.
Różnorodne wzornictwo przedstawione w katalogu 
prezentuje jedynie najczęściej produkowane mo-
dele drzwi. Jesteśmy otwarci na Państwa propozy-
cje, realizujemy również projekty indywidualne.

doświadczenia

 
zapewniamy 

wysoką jakość

24 
miesiące 
gwarancji
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 realizujemy 

projekty 
indywidualne

W ZgODZIE

Z NATURą

 
dbamy 

o środowisko 
naturalne
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Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
ramowo-płycinowych

PARAMETRY TECHNICZNE

4

Wyposażenie standard:

 � skrzydło o grubości 68 mm, o przenikalności cieplnej k 1.2 W/mkw 
 � wypełnienie skrzydła stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 54 mm
 � ościeżnica stała o wymiarach 105 mm X 60 mm
 � uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 � trzy zawiasy regulowane
 � próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi
 � nakładki na zawiasy
 � wręg antywyważeniowy 
 � pakiet dwuszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � dwa zamki niezależne

Wykończenie:

Lakierowanie system pięciopowłokowy przy użyciu metody hydrodynamicznej farbami transparentnymi w 12 kolorach 
lub kolorami z palety RAL.

szklenie:

Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub lakomat z możliwością użycia (opcjonalnie) różnorodnych szyb, w tym 
ornamentów oraz witraży. W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

Wymiary:

Drzwi zewnętrzne dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłat, dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe 
niż 212 cm i szersze niż 102 cm. gwarancją objęte są drzwi o wymiarach do szerokości 112 cm i wysokości 212 cm.

Wymiary Wkładki:

Drzwi otwierane na zewnątrz: 45 gałka/50
Drzwi otwierane do wewnątrz: 50 gałka/45

68 mm

grubość 
skrzydła

k 1,2
W/mkw

przenikalność 
cieplna

Drzwi zewnętrzne  
cennik dopłat

1. Kolor z palety RAL 300   zł

2. Dwukolorowe malowanie 350   zł

3. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo-bolcowa AS KFV 2600,  
rozstaw 92 mm

350  zł

4. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo bolcowa AS KFV 3600 
automatic, rozstaw 92 mm

500 zł

5. Listwa antywyważeniowa 150  zł

6. Okapnik 100  zł

7. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25  zł

8. Próg aluminiowy z wkładką termiczną 100  zł

9. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50  zł

10. Wizjer 90   zł

11. Dopłata do szyby P2 100    zł

12. Dopłata do szyby P4 200 zł

13. Dopłata do szyby lustro weneckie 200 zł

14. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 900 zł

15. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650   zł

16. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 800 zł

17. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 550   zł

18. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1000  zł

19. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750  zł

20. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 850   zł

21. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 600 zł

22. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200 zł

23. Wkładki system jednego klucza 

Klasa B
Klasa C

180  zł
220  zł

24. Dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi

25. Dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi

26. Dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

27. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

28. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500  zł

29. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600  zł

30. Dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

31. Dostawka górna przy wysokości drzwi powyżej 240 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

32. Drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 
dostawki bocznej lub górnej 

dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

33. Obudowa na glif = Cena ościeżnicy regulowanej przylgowej.



6 7

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
ramowo-płycinowych, płytowych

Wyposażenie standard:

 � skrzydło ramiakowe o grubości 78 mm, o przenikalności cieplnej k 0.97 W/mkw 
 � skrzydło płytowe o grubości 78 mm, o przenikalności cieplnej k 0.88 W/mkw
 � wypełnienie skrzydła ramiakowego stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 64 mm 
 � wypełnienie skrzydła płytowego stanowi panel termoizolacyjny o grubości 60 mm
 � ościeżnica stała o wymiarach 105 mm X 60 mm
 � uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 � cztery zawiasy regulowane
 � próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy z wkładką termiczną
 � nakładki na zawiasy
 � wręg antywyważeniowy 
 � pakiet trzyszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � dwa zamki niezależne

Wykończenie:

Lakierowanie system pięciopowłokowy przy użyciu metody hydrodynamicznej farbami transparentnymi w 12 kolorach 
lub kolorami z palety RAL.

szklenie:

Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub lakomat z możliwością użycia (opcjonalnie) różnorodnych szyb, w tym 
ornamentów oraz witraży. W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

Wymiary:

Drzwi zewnętrzne dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłat, dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe 
niż 212 cm i szersze niż 102 cm. gwarancją objęte są drzwi o wymiarach do szerokości 112 cm i wysokości 212 cm.

Wymiary Wkładki:

Drzwi otwierane na zewnątrz: 50/50
Drzwi otwierane do wewnątrz: 50/50

78 mm rc2 k 0,97
W/mkw

k 0,88
W/mkw

grubość 
skrzydła

klasa 
antywłamaniowa

przenikalność 
cieplna

ramiakowe płytowe

przenikalność 
cieplna

Drzwi zewnętrzne  
cennik dopłat

1. Kolor z palety RAL 300   zł

2. Dwukolorowe malowanie 350   zł

3. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo-bolcowa KFV AS 2600,  
rozstaw 92 mm

350  zł 

4. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo bolcowa KFV AS 3600 
automatic, rozstaw 92 mm

500   zł

5. Listwa antywyważeniowa 150   zł

6. Okapnik 100   zł

7. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25     zł

8. Próg aluminiowy z wkładką termiczną 100   zł

9. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50  zł

10. Wizjer 90     zł

11. Odkopnik wys. 10 cm 200    zł

12. Dopłata do szyby P2 100   zł

13. Dopłata do szyby P4 200   zł

14. Dopłata do szyby lustro weneckie 200   zł

15. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 900   zł

16. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650   zł

17. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 800   zł

18. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 550   zł

19. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1000   zł

20. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750   zł

21. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 850   zł

22. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 600   zł

23. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200   zł

24. Samozamykacz chowany (gr. drzwi 78, 88, 100 mm) 700   zł

25. Wkładki system jednego klucza 

Klasa B
Klasa C

180   zł
220   zł

26. Dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi

27. Dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi

28. Dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

29. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

30. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500   zł

31. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600  zł

32. Dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

33. Dostawka górna przy wysokości drzwi powyżej 240 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

34. Drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 
dostawki bocznej lub górnej 

dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

35. Klasa antywłamaniowa RC2 zamek listwowy AS 2600 , wkład szybowy 
antywałmaniowy P4, wkładki klasy C system jednego klucza, klamka 
z zabezpieczeniem wkładki.

dopłata 1220 zł

36. Obudowa na glif = Cena ościeżnicy regulowanej przylgowej.
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Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
ramowo-płycinowych, płytowych

Wyposażenie standard:

 � skrzydło ramiakowe o grubości 88 mm, o przenikalności cieplnej k 0.86 W/mkw 
 � skrzydło płytowe o grubości 88 mm, o przenikalności cieplnej k 0.78 W/mkw
 � wypełnienie skrzydła ramiakowego stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 74 mm
 � wypełnienie skrzydła płytowego stanowi panel termoizolacyjny o grubości 70 mm
 � ościeżnica stała o wymiarach 105 mm X 60 mm
 � uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 � cztery zawiasy regulowane
 � próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy z wkładką termiczną
 � nakładki na zawiasy
 � wręg antywyważeniowy 
 � pakiet trzyszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � zasuwnica listwowa sześciopunktowa niemieckiej firmy kfv As 2600 hakowo-bolcowa 

z dodatkowym górnym zamkiem, rozstaw 92 mm

Wykończenie:

Lakierowanie system pięciopowłokowy przy użyciu metody hydrodynamicznej farbami transparentnymi w 12 kolorach 
lub kolorami z palety RAL.

szklenie:

Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub lakomat z możliwością użycia (opcjonalnie) różnorodnych szyb, w tym 
ornamentów oraz witraży. W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

Wymiary:

Drzwi zewnętrzne dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłat, dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe 
niż 212 cm i szersze niż 102 cm. gwarancją objęte są drzwi o wymiarach do szerokości 112 cm i wysokości 225 cm.

Wymiary Wkładki:

Drzwi otwierane na zewnątrz: 50/60 gałka
Drzwi otwierane do wewnątrz: 60/50 gałka

88 mm rc2 k 0,86
W/mkw

k 0,78
W/mkw

ramiakowe płytowe

grubość 
skrzydła

klasa 
antywłamaniowa

przenikalność 
cieplna przenikalność 

cieplna

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Kolor z palety RAL 300   zł

2. Dwukolorowe malowanie 350   zł

3. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo bolcowa KFV AS 3600 
automatic, rozstaw 92 mm

150   zł

4. Listwa antywyważeniowa 150   zł

5. Okapnik 100   zł

6. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25     zł

7. Próg aluminiowy z wkładką termiczną 100   zł

8. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50  zł

9. Wizjer 90     zł

10. Odkopnik wys. 10 cm 200    zł

11. Dopłata do szyby P2 100   zł

12. Dopłata do szyby P4 200   zł

13. Dopłata do szyby lustro weneckie 200   zł

14. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 900   zł

15. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650   zł

16. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 800   zł

17. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 550   zł

18. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1000   zł

19. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750   zł

20. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 850   zł

21. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 600   zł

22. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200   zł

23. Samozamykacz chowany (gr. drzwi 78, 88, 100 mm) 700   zł

24. Wkładki system jednego klucza 

Klasa B
Klasa C

180   zł
220   zł

25. Dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi

26. Dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi

27. Dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1 % za każdy centymetr 
wartości dostawki

28. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

29. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500   zł

30. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600   zł

31. Dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

32. Dostawka górna przy wysokości drzwi powyżej 240 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

33. Drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 
dostawki bocznej lub górnej 

dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

34. Klasa antywłamaniowa RC2, wkład szybowy antywałamniowy P4, wkładki 
klasy C system jednego klucza, klamka z zabezpieczeniem wkładki.

dopłata 870 zł

35. Obudowa na glif = Cena ościeżnicy regulowanej przylgowej.

Drzwi zewnętrzne  
cennik dopłat
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Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
ramowo-płycinowych, płytowych

Wyposażenie standard:

 � skrzydło ramiakowe o grubości 100 mm, o przenikalności cieplnej k 0.62 W/mkw 
 � skrzydło płytowe o grubości 100 mm, o przenikalności cieplnej k 0.62 W/mkw
 � wypełnienie skrzydła ramiakowego stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 86 mm
 � wypełnienie skrzydła płytowego stanowi panel termoizolacyjny o grubości 82 mm
 � ościeżnica stała o wymiarach 105 mm X 60 mm
 � uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 � trzy zawiasy niemieckiej firmy simoNsWerk BAkA 3d
 � próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy z wkładką termiczną
 � nakładki na zawiasy
 � wręg antywyważeniowy
 � pakiet czteroszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � zasuwnica listwowa sześciopunktowa Niemieckiej firmy kfv As 3600 automatic hakowo-

-bolcowa z dodatkowym górnym zamkiem, rozstaw 92 mm
 � klasa antywłamaniowa rc2 
 � wkład szybowy antywałmaniowy p4
 � dwie wkładki klasy c system jednego klucza
 � klamka AXA prestige z zabezpieczeniem wkładki

Wykończenie:

Lakierowanie system pięciopowłokowy przy użyciu metody hydrodynamicznej farbami transparentnymi w 12 kolorach 
lub kolorami z palety RAL.

szklenie:

Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub lakomat z możliwością użycia (opcjonalnie) różnorodnych szyb, w tym 
ornamentów oraz witraży. W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

Wymiary:

Drzwi zewnętrzne dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłat, dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe 
niż 212 cm i szersze niż 102 cm. gwarancją objęte są drzwi o wymiarach do szerokości 112 cm i wysokości 235 cm.

Wymiary Wkładki:

Drzwi otwierane na zewnątrz: 55/65 gałka
Drzwi otwierane do wewnątrz: 65/55 gałka

100 mm rc2 k 0,62
W/mkw

k 0,62
W/mkw

ramiakowe płytowe

grubość 
skrzydła

klasa 
antywłamaniowa

przenikalność 
cieplna

przenikalność 
cieplna

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Kolor z palety RAL 300   zł

2. Dwukolorowe malowanie 350   zł

3. Zasuwnica listwowa sześciopunktowa hakowo-bolcowa KFV AS 2600,  
rozstaw 92 mm

-

4. Listwa antywyważeniowa 150   zł

5. Okapnik 100   zł

6. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25     zł

7. Próg aluminiowy z wkładką termiczną 100   zł

8. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50  zł

9. Wizjer 90     zł

10. Odkopnik wys. 10 cm 200    zł

11. Dopłata do szyby P2 100   zł

12. Dopłata do szyby lustro weneckie 200   zł

13. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 900   zł

14. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650   zł

15. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 800   zł

16. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 550   zł

17. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1000   zł

18. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750   zł

19. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 850   zł

20. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 600   zł

21. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200   zł

22. Samozamykacz chowany (gr. drzwi 78, 88, 100 mm) 700   zł

23. Dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi

24. Dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi

25. Dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1 % za każdy centymetr 
wartości dostawki

26. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

27. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500   zł

28. Dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600   zł

29. Dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

30. Dostawka górna przy wysokości drzwi powyżej 240 cm dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości dostawki

31. Drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 
dostawki bocznej lub górnej 

dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

32. Obudowa na glif = Cena ościeżnicy regulowanej przylgowej.

Drzwi zewnętrzne  
cennik dopłat
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PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
płytowych

wykończenie inox
jednostronnie

dwustronnie - dopłata

ościeżnica stała 
105mm x 60mm

ramiak z drewna klejonego 
warstwowo

panel termoizolacyjny

sosnowa lub dębowa 
płyta warstwowa

zawias

uszczelka

uszczelka

zawiasy regulowane
w trzech 

płaszczyznach

wręg 
przeciwwyważeniowy

panel 
termoizolacyjny

ramiak z drewna 
klejonego warstwowo

ościeżnica 
105x60 mm

uszczelka

uszczelka

wręg 
przeciwwyważeniowy

pakiet szybowy

wręg 
przeciwwyważeniowy

zawias regulowany 
w trzech płaszczyznach

zaczep 
regulowany

zaczep  
hakowo-bolcowy 

nakładki aluminiowe 
na próg

antaby do wyboru

prawe / lewe

drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych.
drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz, muszą być całkowicie osłonięte gankami, czy inną obudową lub montowane w podcieniach.
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PARAMETRY TECHNICZNE

drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych.
drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz, muszą być całkowicie osłonięte gankami, czy inną obudową lub montowane w podcieniach.

Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
ramowo-płycinowych

możliwość zamiany 
płyciny na pakiet szybowy 

i odwrotnie

próg aluminiowy
z wkładką termiczną

klamki do wyboru

pakiet szybowy

prawe / lewe

zawias regulowany 
w trzech płaszczyznach

wręg 
przeciwwyważeniowy

ościeżnica stała 
105mm x 60mm

zaczep 
regulowany

zaczep  
hakowo-bolcowy 

ramiak z drewna klejonego 
warstwowo

panel termoizolacyjny

kaseton ozdobny

zawiasy regulowane
w trzech 

płaszczyznach

ościeżnica 
105x60 mm

uszczelka

uszczelka

wręg 
przeciwwyważeniowy

sosnowa lub dębowa 
płyta warstwowa

zawias

uszczelka

uszczelka

wręg 
przeciwwyważeniowy

panel 
termoizolacyjny

ramiak z drewna 
klejonego warstwowo
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kolekcja drzwi zewnętrzne płaskie

INOX
Drzwi płaskie z tej serii wyróżniają się stalowymi elementami ozdobnymi. Ich główną ozdobą jest 
element - inox dzięki niemu, drzwi wpiszą się doskonale w wizje Klientów stawiających na modne 
dodatki. Z myślą o nich proponujemy także alternatywę dla tradycyjnej klamki: drzwi mogą być 

wyposażone (za dopłatą) w antabę (okrągłą lub prostokątną).

VIRgoSATINA

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

inoxszyba reflexszyba piaskowana
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grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł
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grubość skrzydła 

78, 88 lub 100 mm

prawe / lewe

 
wykonane  
z drewna

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie

Modne połączenie ciepła drewna i chłodu metalu. 
Idealne do każdego nowoczesnego domu.kolekcja INOX

PlatINO

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

agle IgNes

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

inoxszyba reflexszyba piaskowana
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aplikacje szklane 
typu fusing

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie

sIrO

kolekcja INOX

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

DracO

inoxszyba reflexszyba piaskowana
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KARMINA 

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie

MINOr

kolekcja INOX

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

Harsa HaDar

Vega 

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

inoxszyba reflexszyba piaskowana

DIaDeM
grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł



24 25

UNO

geMINI BUteO

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

kolekcja INOX

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

inoxszyba reflexszyba piaskowana
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aplikacje szklane 
typu fusing

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł
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DUO*

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | inox jednostronnie, dwukolorowe

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

kolekcja INOX | DwUKOlOrOwe

tIara*HOfta*

* podane ceny uwzględniają jednokolorowe lakierowanie, 
dwukolorowe lakierowanie podlega wycenie indywidualnej

inoxszyba reflexszyba piaskowana
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aplikacje szklane 
typu fusing

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł

grubość: 78 mm sosna: 3500 zł dąb: 3700 zł
grubość: 88 mm sosna: 4000 zł dąb: 4200 zł
grubość:100 mm sosna: 6100 zł dąb: 6300 zł
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kolekcja drzwi zewnętrzne płaskie

MODERN
Drzwi płaskie z tej serii powstały z myślą o miłośnikach nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. 
Te drzwi są odpowiednie zarówno do tradycyjnych konstrukcji domów, jak również do domów 

nowoczesnych. Produkt spenia wszelkie normy jakościowe.

cetUs

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

DIgNA

DONDO

szyba reflexszyba piaskowana

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern
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aKtUs

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern

kolekcja MODerN

ergO

Drzwi z ozdobnymi frezowaniami. Posiadają 
powierzchnię z widoczną strukturą drewna.

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

 
grubość skrzydła 

78, 88 lub 100 mm

prawe / lewe

 
wykonane  
z drewna

MONtaNa

afra

caNtIO

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

tOrIN

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł
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laMIaDacO

cala

kolekcja MODerN

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

rIBes IMPact
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł
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aUrIga

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern

kolekcja MODerN

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

Plata BatUMI

szyba reflexszyba piaskowana
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casUsKarUtO

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł
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VItrUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern, lakobel jednostronnie

kolekcja MODerN | laKOBel
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SZKŁO LAKOBEL

ESTETYKA

szyba czarna 
nieprzezierna

szyba reflex

szyba piaskowana

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą
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drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

grubość: 78 mm sosna: 3850 zł dąb: 4050 zł
grubość: 88 mm sosna: 4350 zł dąb: 4550 zł
grubość:100 mm sosna: 6450 zł dąb: 6650 zł

grubość: 78 mm sosna: 3850 zł dąb: 4050 zł
grubość: 88 mm sosna: 4350 zł dąb: 4550 zł
grubość:100 mm sosna: 6450 zł dąb: 6650 zł

grubość: 78 mm sosna: 3850 zł dąb: 4050 zł
grubość: 88 mm sosna: 4350 zł dąb: 4550 zł
grubość:100 mm sosna: 6450 zł dąb: 6650 zł

grubość: 78 mm sosna: 3850 zł dąb: 4050 zł
grubość: 88 mm sosna: 4350 zł dąb: 4550 zł
grubość:100 mm sosna: 6450 zł dąb: 6650 zł

grubość: 78 mm sosna: 3850 zł dąb: 4050 zł
grubość: 88 mm sosna: 4350 zł dąb: 4550 zł
grubość:100 mm sosna: 6450 zł dąb: 6650 zł
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Wzory występują w dwóch wariantach wykończenia: 

•	 naturalnym 

•	 lakierowanym na dowolny kolor (RAL/NCS)

•	 na drzwiach lakierowanych kolorami RAL/NCS, motyw ozdobny jest w kolorze skrzydła.

DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | modern, 3D

kolekcja MODerN | 3D

Nasza oferta została wzbogacona o nową linię drzwi wykonaną w innowacyjnej technologi. Wzory 
umieszczone na drzwiach to precyzyjna grafika 3D z  widoczną i wyczuwalną głębią. 

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

atUM*

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba piaskowana szyba reflex

grubość: 78 mm sosna: 3700 zł dąb: 3900 zł
grubość: 88 mm sosna: 4200 zł dąb: 4400 zł
grubość:100 mm sosna: 6300 zł dąb: 6500 zł
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | dwuskrzydłowe

DwUsKrZYDŁOwe

seMPer

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

inox jednostronnie

Drzwi o niestandardowych wymiarach podlegają 
wycenie indywidualnej.

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

inoxszyba reflexszyba piaskowana

JasMIN

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

Inox
jednostronnie

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASKIE | dwuskrzydłowe

DwUsKrZYDŁOwe

grubość skrzydła 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

acOs

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

* lakobel jednostronnie * inox jednostronnie

Drzwi o niestandardowych wymiarach podlegają 
wycenie indywidualnej.

PrOMa

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

HYDra

inox szyba czarnaszyba reflexszyba piaskowana

satIN

dostawka boczna 
otwierana

AA

DOSTAWKA BOCZNA
      OTWIERANA

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

aplikacje szklane 
typu fusing
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kolekcja drzwi zewnętrzne ramiakowe

KLASYCZNA
Drzwi zewnętrzne są wizytówką naszego domu. Mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, 
izolować domowe zacisze od warunków atmosferycznych. Atutem drzwi ramiakowych jest 
różnorodność wypełnień i możliwość łączenia szkła z płycinami w różnych wielkościach. Dzięki 

dużej dostępności wzorów można je dopasować do każdego wnętrza.

MelIca MarIO

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

KONgO KarI

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

szyba reflexszyba piaskowana

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł
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galIUM

kolekcja KlasYcZNa

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

 
grubość skrzydła 

78, 88 lub 100 mm

prawe / lewe

 
wykonane  
z drewna

DOctUsasPera

rUfUs ceDrUs

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana aplikacje szklane 
typu bevel
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grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł
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DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

kolekcja KlasYcZNa

IBerIs

tUrPIs BeatUs

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

MaJalIs

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflex folia witrażowa taśma ołowianaszyba piaskowana
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aplikacje szklane 
typu bevel

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł
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VUlMUs rUBUs

VerItasDaNte

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

kolekcja KlasYcZNa

BellIs

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana
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grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł
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PaBlO I

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

kolekcja KlasYcZNa

drzwi promocyjnedrzwi promocyjne

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

PaBlO DeJMOs

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

IrIs

szyba reflexszyba piaskowana

grubość: 68 mm sosna: 2400 zł dąb: 2600 zł
grubość: 78 mm sosna: 2600 zł dąb: 2800 zł
grubość: 88 mm sosna: 3000 zł dąb: 3200 zł
grubość:100 mm sosna: 5100 zł dąb: 5300 zł

grubość: 68 mm sosna: 2400 zł dąb: 2600 zł
grubość: 78 mm sosna: 2600 zł dąb: 2800 zł
grubość: 88 mm sosna: 3000 zł dąb: 3200 zł
grubość:100 mm sosna: 5100 zł dąb: 5300 zł

grubość: 68 mm sosna: 2400 zł dąb: 2600 zł
grubość: 78 mm sosna: 2600 zł dąb: 2800 zł
grubość: 88 mm sosna: 3000 zł dąb: 3200 zł
grubość:100 mm sosna: 5100 zł dąb: 5300 zł

grubość: 68 mm sosna: 2400 zł dąb: 2600 zł
grubość: 78 mm sosna: 2600 zł dąb: 2800 zł
grubość: 88 mm sosna: 3000 zł dąb: 3200 zł
grubość:100 mm sosna: 5100 zł dąb: 5300 zł
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salVe

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | klasyczne

kolekcja KlasYcZNa

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

lOtUs

lOtUs II

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł
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kolekcja drzwi zewnętrzne ramiakowe

CREATIVE
Drzwi łączące w idealny sposób nowoczesność i klasykę. Mogą występować w wielu konfigu-
racjach przeszkleń i kasetonów w zależności od wyobraźni i oczekiwań klienta. Różna barwa 
przeszkleń oraz dowolny układ frezów połączony z szeroką paletą kolorów, wzbudza nieustanne 

zainteresowanie ciekawą stylistyką.

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | creative

szyba reflexszyba piaskowana

IMPera MIra
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grubość: 68 mm sosna: 2750 zł dąb: 2950 zł
grubość: 78 mm sosna: 3150 zł dąb: 3350 zł
grubość: 88 mm sosna: 3650 zł dąb: 3850 zł
grubość:100 mm sosna: 5750 zł dąb: 5950 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł
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Doskonale pasują także do nowoczesnych przestrzeni, 
łączących w sobie elementy klasyczne z nowoczesnymi.

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | creative

kolekcja creatIVe

 
grubość skrzydła 

78, 88 lub 100 mm

prawe / lewe

 
wykonane  
z drewna

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

laNtra
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grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł
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grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | creative

kolekcja creatIVe

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

KOBUs

atrIa aDara

alMa sagIta
grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł
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UMBra NeON

DeON

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | creative

kolekcja creatIVe

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

KarBON

szyba reflexszyba piaskowana
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NerIDa
grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 2950 zł dąb: 3150 zł
grubość: 78 mm sosna: 3300 zł dąb: 3500 zł
grubość: 88 mm sosna: 3800 zł dąb: 4000 zł
grubość:100 mm sosna: 5900 zł dąb: 6100 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł

grubość: 68 mm sosna: 3050 zł dąb: 3250 zł
grubość: 78 mm sosna: 3450 zł dąb: 3650 zł
grubość: 88 mm sosna: 3950 zł dąb: 4150 zł
grubość:100 mm sosna: 6050 zł dąb: 6250 zł
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Malaga

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

DwUsKrZYDŁOwe Drzwi o niestandardowych wymiarach podlegają 
wycenie indywidualnej.

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | dwuskrzydłowe

model nr 1 model nr 4model nr 2 model nr 5model nr 3 model nr 6

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

sarPa
opcjonalnie opcjonalnie

szyba reflex folia witrażowa taśma ołowianaszyba piaskowana aplikacje szklane 
typu bevel

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA
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lIMOs





 

AA







 

dostawka 
otwierana

grubość skrzydła 68, 78, 88 lub 100 (mm)
akcesoria dostępne na zamówienie za dopłatą

DwUsKrZYDŁOwe

DRZWI ZEWNĘTRZNE RAMIAKoWE | dwuskrzydłowe

Drzwi o niestandardowych wymiarach podlegają 
wycenie indywidualnej.

MaNatUs













AA







 

dostawka 
otwierana

drzwi Agmar dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm
podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku vAt.

szyba reflexszyba piaskowana

lIBer

stała w ościeżnicy stała w ościeżnicy















AA





















aplikacje szklane 
typu fusing
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lIstwY | ZaMKI | ZasUwNIce

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi  i akcesoria

listwa 
zaczepowa

zasuWnice 
WielopunktoWe
W przypadku zasuwnic wielopunk-
towych kfv obsługiwanych kluczem 
ryglowanie i odryglowanie następuje 
po podwójnym obróceniu klucza.
As 2600: kombinacja bolców i haków.

zamek GłóWny

zamek główny

dodatkoWy 
zamek 
zasuWkoWy

dodatkowy zamek zasuwkowy

automatyczna 
zasuWnica 
WielopunktoWa
obydwa elementy ryglujące 
wysuwają sie równo na 20 mm. 
Automatyczny bolec ze zintegrowa-
nym mechanicznym wyzwalaczem 
powoduje zwolnienie haka. ponadto 
rygiel zamka głównego może być 
zablokowany za pomoca wkładki 
powodując jednoczesną blokadą 
klamki. elementy ryglujace zamków 
dodatkowych zostaja uruchomione 
przy uzyciu klamki lub klucza i za-
ryglowane przy nastepnym obrocie 
klucza.

listwa 
antywyważeniowa

kfv As 3600 automatic,
rozstaw 92 mm, 
nie występuje w połączeniu 
z elektrozaczepem

kfv As 2600, rozstaw 92 mm

parametry techniczne

DODATKI
AKCESORIA
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PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi  i akcesoria PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi  i akcesoria

skaner lini papilarnycH

Biometryczny system kontroli dostępu służący do 
otwierania drzwi. Zawiera oznakowany przewód 
(ok.1,5 m) zakończony wtyczką i klawiaturę wraz 
z panelem przednim.
-możliwa instalacja zintegrowana w skrzydle drzwi 
lub zewnętrzna
-zawiera przewód z fabrycznie przygotowanymi 
końcówkami i wtyczką (ok.1,5 m)
-zasilanie przewodem prowadzonym bezpośrednio 
z modułu gENIUS typu A, B lub A-napędu
-możliwość zaprogramowania do 99 odcisków

Zarządzanie użytkownikami za pomocą odcisku 
Master Fingerprint 3.0 3496482
Zarządzanie użytkownikami poprzez aplikację na 
smartfonie za pomocą technologii bluetooth
Fingerprint 3.1 3501219

aplikacja Fingerprint 3.1
Zarządzanie i administrowanie Fingerprint 3.1.
-tworzenie nowych użytkowników i nadawanie 
praw dostępu
-zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu
-blokowanie użytkowników
-usuwanie użytkowników
-regulowanie oświetlenia

kFVkeyless

System kontroli dostępu umożliwiający bezdotyko-
we otwieranie drzwi za pomocą telefonu komórko-
wego lub smartfonu z wykorzystaniem technologii 
bluetooth. Zawiera przewód z numerowanymi koń-
cówkami (ok.1,5 m) i wtyczką oraz klawiaturę.
- proste połączenie pomiędzy KFVkeyless i telefo-
nem komórkowym lub smartfonem 
-symetryczny szyfr blokowy AES klucz 128 bitów
-możliwa instalacja zintegrowana w skrzydle drzwi 
lub zewnętrzna 
-zasilanie przewodem prowadzonym bezpośrednio 
z modułu gENIUS typu A, B lub A-napędu
-podłączenie do 6 urządzeń z bluetooth do 18 użyt-
kowników klawiatury 3493375

aplikacja kFVkeyless
Aplikacja służy do administrowania i zarządzania 
modułem KFVkeyless, za pomocą przypisanych 
smartfonów. Dostępna w „Apple App Store“ lub na 
„google Play“.
-włączanie/wyłączanie funkcji dotykowej
-zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu
-blokowanie użytkowników
-usuwanie użytkowników
-ustalanie zakresu obsługi
-modyfikacja lub usuwanie kodów klawiaturowych
-przeglądanie raportów dostępu
-konfiguracja podświetlenia i dźwięków
-możliwość administrowania do 6 modułów 
KFVkeyless 

Szklany panel z klawiaturą
Dodatek opcjonalny do KFVkeyless. Montaż za po-
mocą taśmy dwustronnej.
-nowoczesny, zaawansowany wygląd
-możliwy montaż zlicowany
-dostępny w trzech kolorach

elektromecHaniczny system 
ryGloWania i odryGloWyWania 
Genius. 

W zależności od wersji jest on przeznaczony do za-
stosowania w prywatnych mieszkaniach, obiektach 
komercyjnych i przemysłowych. Dzięki gENIUS 
niewygodne pęki kluczy odchodzą do lamusa. gE-
NIUS będzie także niezastąpionym ułatwieniem 
dla użytkowników w podeszłym wieku i niepełno-
sprawnych. W połączeniu z napędem drzwi rozwie-
ranych, urządzenie umożliwia swobodne otwiera-
nie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku.

dla użytkoWnikóW:

 � szybkie i ciche zamykanie oraz otwiera-
nie drzwi

 � sygnalizowanie statusu za pomocą kolo-
rowych diod led

 � pełny dostęp do menu także przy zabu-
dowanej instalacji

 � w połączeniu z kfvkeyless bezdotykowe 
otwieranie drzwi i zarzadzanie prawami 
dostępu dzięki aplikacji

 � wysokie bezpieczeństwo dzięki automa-
tycznemu zaryglowaniu

 � redukcja kosztów ogrzewania i ochrona 
przed zatrzaskiwaniem drzwi dzięki opty-
malnie szczelnemu zamknięciu

Genius: elektromechaniczne zaryglowanie i od-
ryglowanie.
Wielopunktowy system zaryglowań spełniający 
najwyższe wymagania pod względem komfortu. 
gENIUS posiada zintegrowany, elektroniczny sy-
stem zarządzania oraz sterowany elektronicznie 
napęd. Mocna jednostka napędowa zapewnia ide-
alną szczelność oraz szybkie i ciche odryglowanie 
drzwi. gENIUS może być łączony z licznymi syste-
mami kontroli dostępu.

Genius panik - zaryglowanie wielopunktowe:
przystosowane jest do wyjść ewakuacyjnych 
wg EN 179 i EN 1125.
Wymagane awaryjne źródło zasilania*.

dostępne wersje wykonania Genius:
gENIUS EA: odryglowanie od wewnątrz za pomocą 
przycisku
gENIUS EB: odryglowanie od wewnątrz za pomocą 
przycisku. Możliwe podłączenie zewnętrznego pro-
gramatora czasowego, napędu drzwi lub systemu 
alarmowego
gENIUS CA: wykonanie jak gENIUS EA, dodatkowo 
wyposażony w funkcję „Comfort“ — odryglowanie 
za pomocą klamki od strony wewnętrznej
gENIUS CB: wykonanie jak gENIUS EB, dodatkowo 
wyposażony w funkcję „Comfort“ — odryglowanie 
za pomocą klamki od strony wewnętrznej. Możliwe 
podłączenie zewnętrznego programatora czaso-
wego, napędu drzwi lub systemu.
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akcesoria do drzWi - klamki

akcesoria do drzWi - Wkładkiakcesoria do drzWi - zamki
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HAgA
patyna, nikiel, inox, czarny
199 zł

MANITOBA
patyna, nikiel, inox, 
199 zł

PRESTIgE
patyna, nikiel, inox
360 zł

ROTTERDAM
patyna, nikiel, inox, 
199 zł

ROYAL
patyna, nikiel, inox, czarny
360 zł

akcesoria do drzWi - dodatki

ZAWIAS REgULOWANY 
W TRZECH PŁASZCZYZNACH
14 mm i 20 mm

SAMOZAMYKACZ CHOWANY  

NAKŁADKI NA ZAWIAS

BAKA PROTECT 4010 3D FD

nikiel, patyna, czarny

z regulacją 

PRóg ALUMINIOWY Z WKŁADKą TERMICZNą

PRóg DREWNIANY
próg drewniany 3 cm  
z listwami aluminiowymi
*kolor opcjonany - patyna, nikiel

OPASKA PŁASKA
60 mm

WKŁADKA TERMICZNA POD PRóg ALUMINIOWY

WIZJER
patyna, nikiel 

* klamki dostępne tylko z zabezpieczeniem wkładki od strony zewnętrznej. od wewnątrz wkładka widoczna w kolorze nikiel/patyna.

PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi  i akcesoria

TOTAL ZEUS
inox, patyna, czarny - 180 zł patyna, nikiel – 150 zł

PRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEK

gAJA METRO METRO - zestaw do Antab
patyna, mosiądz – 150 zł stal nierdzewna – 150 zł stal nierdzewna – 150 zł

WKŁADKI
- SYSTEM JEDNEgO KLUCZA
mosiądz

WKŁADKI
- SYSTEM JEDNEgO KLUCZA

ZAMEK WPUSZCZANY 
ALFA-BETA WC
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
ALFA-BETA KLUCZ
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
ALFA-BETA WKŁADKA
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
DELTA ZACZEP
nikiel-satyna Nikiel
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kolory

drzwi zewnętrzne i drzwi wewnętrzne

winchester

kasztan

złoty dąb

afromozja 

dąb rustykalny

dąb bagienny

ciemny dąb 

palisander

orzech

mahoń

ciemny orzech

wenge

Wzornik koloróW ral

biały rAl 9016antracyt rAl 7016

Indywidualna struktura usłojenia oklein naturalnych nie gwarantuje powtarzalności barw.

PARAMETRY TECHNICZNE | dodatki do drzwi  i akcesoria

ELEKTROZACZEP

ZACZEP REgULOWANY 

akcesoria do drzWi - antaby

opcja 2 - antaba + zaczep reGuloWany + klamko-Gałka slim

opcja 1 - antaba + elektrozaczep + okucie solo

Antaby dostępne są  
w kolorach:
inox i czarny szlif

Antaby dostępne 
w długościach: 
80, 100, 120,  
150, 170 cm

OKUCIE SOLO

KLAMKO-gAŁKA SLIM 
(gAŁKA RUCHOMA)

MONTREAL
SKOS

MONTREAL
PROSTY

AMSTERDAM
SKOS

AMSTERDAM
PROSTY

ARCO 01
OKRągŁA

ARCO 03
PROSTOKąT

Antaba z funkcją przyci-
sku (opcjonalnie)

przełącznik dzień/noc 
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Pakiet szybowy zespolony z szybą reflex lub la-
komat z możliwością użycia (opcjonalnie) różno-
rodnych szyb, w tym ornamentów oraz witraży. 
W drzwiach istnieje możliwość zamiany płyciny 
drewnianej na pakiet szybowy i odwrotnie.

Firma AgMAR w drzwiach zewnętrznych stosu-
je wkłady szklane zespolone dwuwarstwowe 
lub trójwarstwowe, zależne jest to od rodzaju 
szkła zdobionego. Nasza technologia zespa-
lania szkła w 80% oparta jest na systemie cie-
płej ramki SUPER SPACER firmy EDgETECH. 
Co oznacza SUPER SPACER?
SUPER SPACER to ramka dystansowa ze struk-
turalnej pianki silikonowej z tłoczonego formo-
wanego termicznie polimeru zawierającego 
absorbent wilgoci. Kształt polimeru utrwala się 
podczas utwardzania termicznego i nie może 
zostać zmieniony poprzez ponowne poddanie 
działaniu wysokiej temperatury. Pianka SU-
PER SPACER zachowuje elastyczność w sze-
rokim przedziale temperatur, zawsze powraca 
do swojego pierwotnego kształtu nadanego 
w procesie utwardzania i odznacza się niskim 
współczynnikiem odkształcenia. 

zalety zespolenia szyb

 � redukuje napięcie spoiny krawędzi
 � Zwiększa opór cieplny
 � podnosi temperaturę na powierzchni 

szkła
 � Zwiększa odporność na skraplanie 

wilgoci
 � poprawia absorpcję dźwięku
 � Nie zawiera metalu i odznacza się 

najwyższym stopniem efektywno-
ści termicznej spośród dostępnych 
obecnie systemów dystansowych do 
szkła izolacyjnego.

Konstrukcja  
pakietów szybowych

PARAMETRY TECHNICZNE | pakiety szybowe ZAPRoJEKTUJ SWoJE DRZWI

pakiet zespolenia dWukomoroWy

pakiet zespolenia dWukomoroWy

pakiet zespolenia dWukomoroWy

1. szkło malowane 4 mm 
lub bezpieczne

2. szkło piaskowane
3. Aplikacja szklana
4. szkło stopsol BrĄZ 

4 mm (refleX)
5. Zespolenie szkła

1. szkło malowane 4 mm 
lub bezpieczne

2. Witraż angielski
3. Aplikacja szklana
4. szkło float 4 mm
5. Zespolenie szkła

1. szkło malowane 4 mm 
lub bezpieczne

2. szkło piaskowane
3. Aplikacja szklana
4. szkło stopsol BrĄZ 

4 mm (refleX))
5. Zespolenie szkła

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. W wypadku 
sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2002 „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego”, zawarte 
w niniejszym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy. 
Agmar zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia, w tym parametrów technicznych wykonywanych drzwi, ich wyposażenia, cen i specyfikacji.




