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„DREWLUX” jest polską
firmą działającą na rynku
krajowym i zagranicznym
od 1990 roku.

„DREWLUX” is a Polish
company existing at
national and foreign market since 1990.

Jesteśmy producentem
funkcjonalnych, nowoczesnych i estetycznych drzwi
z drewna litego do mieszkań, biur i zakładów pracy.
Produkujemy również:
okna skrzynkowe, parapety, schody oraz obróbki
otworów.

The company is a professional producer of modern
and stylish wooden door
appropriate for offices,
apartments, companies
and different departments.
drewlux produces window boards, stairs, window frames and wooden
windows.

Wyroby nasze cechuje:
najwyższa jakość, elegancja wykończenia, bogate
wzornictwo, nowoczesna
technologia lakierowania.
Nasza kadra techniczna
i właściciele firmy gwarantują, że realizacja zamówień wykonana będzie
według Państwa potrzeb
przy stałym nadzorze
z naszej strony.

The company’s products
are characterized by
high quality, stylish finishing, and wide range
of designs. Products
are made with help of
modern technology of
vamishing.
DREWLUX’s personnel
and its owners quarantee
proper realization of orders.

„DREWLUX” ist eine polnische Firma, die seit Juni
1990 auf den polnischen
und ausländischen Markt
tätig ist.
Wir sind ein professioneller Hersteller von
modernen und ästhetischen Voll Holztüren
für Büros, Wohnungen,
Betriebe und Ämter.
Von uns werden auch
Fensterbretter, Treppen,
Öffnungsbearbeitungnen
sowie Holzfenster in
Kooperation hergestellt.
Charakteristisch für
unsere Produkte sind
die beste Qualität,
geschmackvolle
Ausfertigung, umfangreiches Design, moderne
Lackierungstechnologie.
Unser technisches Personal
und Firmenbesitzer
garantieren, dass Ihre
Bestellungen nach Ihren
Bedürfnissen, bei ständiger Überwachung unserseits ausgeführt werden.

Zrealizujemy każdy
projekt drzwi, okna
oraz schodów
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne

Ościeżnica regulowana

Drzwi marki Drewlux dopuszczone są do stosowania w obiektach budowlanych, uchwała
z dnia 3 marzec 2014 r. Kancelaria Sejmu na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych. Opracowano na podstawie: Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr. 92
poz 881, art 10. z późniejszymi zmianami.

1. Opaska – regulacja 15 mm (wzory opasek na stronie 15)
2. Poszerzenie według zamówienia
3. Ościeżnica 68 mm x 105 mm

Przekroje drzwi zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne marki Drewlux o gr. 88 mm, 68 mm, 56 mm posiadają podwójne
uszczelnienie.

Legenda
1. Wyselekcjonowany obłóg
2. Sklejka wodoodporna
3. Ocieplenie
4. Ramiaki klejone konstrukcyjnie
5. Dwa płaskowniki gr. 3 mm
6. Podwójne uszczelnienie

grubość skrzydła
88 mm

Legende
1. Selektionierte Absperrfurnier
mit hÖchster Qualität
2. Wasserfestes Sperrholz mit
Furnier
3. Erwarmung
4. Die schichtweise geklebten
TürrahmenhÖlzer
5. Zwei 3mm dicke flachstangen
6. Doppeldichtung
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Progi drzwi zewnętrznych
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1. Drewniany ciepły (sosna, dąb) 105 mm x 35 mm
2. Aluminiowo / plastikowy ciepły
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Standardowe wymiary zewnętrzne ościeżnicy
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Legend
1. Sorted of the top quality of
linings
2. Waterproof plywood covered
with veneer
3. The warming up
4. Stiles stuck in layers
5. Two flat irons, thickness: 3 mm
6. The double tightening
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grubość skrzydła
68 i 56 mm
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Typ

Wysokość w mm

Szerokość w mm

80

2 100

880

90

2 100

980

100

2 100

1 080

1

Zamówienia
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Opcja standardowa
1. Ościeżnica (standard) o szerokości ramiaka 105 mm z uszczelką firmy INTER-DEVENTER
2. Skrzydło o grubości 88 mm, 68 mm, 56 mm z uszczelką firmy INTER-DEVENTER
3. W ramiakach pionowych skrzydła mają po dwa stabilizatory aluminiowe
4. Pakiet szybowy z szybą płaską P4/16/4
5. Trzy zawiasy EX ACTA o średnicy 20 mm z regulacją 3-D
6. Klamka firmy AXA, model OTTAWA lub NIAGARA PLUS
7. Dwa zamki niezależne
8. Dwie wkładki YALE
9. Próg: termiczny aluminiowy, drewniany z dębu lub puszka aluminiowa
Na dodatkowe zamówienie
1. Zamek listwowy z zamkiem górnym (czteropunktowy firmy GU)
2. Punktowe zaczepy regulowane
3. Zabezpieczenia przeciwwyważeniowe z regulacją
4. Wkładka z pokrętłem do zamka dolnego
Drzwi o wymiarach niekatalogowych według indywidualnej wyceny
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

JOLA

Wykonujemy drzwi ZEWNĘTRZNE
o grubości:
88 mm, 68 mm, 56 mm
z drewna:
sosnowego, dębowego, meranti.

Ewa

Aniela

ZOFIA

RENA

OSKAR

OLIMPIA

APOLLO

MARIA rETRO

RÓŻA

OFELIA

GRACJA RETRO

Prezentowane wzory drzwi są
wykonane z drewna sosnowego
z dwoma zamkami. Dopłata do
drzwi wykonanych z dębu lub
meranti +45%.
Prezentowane wybarwienia mają
charakter poglądowy i nie mogą
służyć jako wzorce koloru.
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

Wiktor

jAN

8

Andrzej

Laura

Olivier

Marcin

STANISŁAW

Hubert

Karol

SŁAWOMIR

Marta

Helena

Henryk

Aleksander

w cenie nacięcia

pełna lub przeszklona

pochwyt w dopłacie
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

Nasze realizacje

Realizacja Drohiczyn

Drzwi zostały wykonane według projektu indywidualnego.
Więcej informacji na stronie www.drewluxsj.pl pod zakładką galeria.

Ekspozycja drzwi w siedzibie marki Drewlux

Realizacja 402
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Realizacja 403

Realizacja

11

Realizacja

Realizacja 306
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Realizacja 406/206

Realizacja 422

Realizacja

Realizacja 21
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne

Przekroje opasek
A

Przekroje drzwi wewnętrznych

1
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D

E

3a

drzwi przylgowe
F

Legenda
1. Wyselekcjonowany obłóg
2. Ramiaki klejone konstrukcyjnie
3a.Drzwi przylgowe – zawiasy zwykłe
3b.Drzwi bezprzylgowe – zawiasy
zwykłe lub kryte
4. Uszczelka
1
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drzwi bezprzylgowe
Legend
1. Sorted of the top quality of linings
2. Stiles stuck in layers
3. Hidden hinge
4. The gasket

Legende
1. Selektionierte Absperrfurnier mit
hÖchster Qualität
2. Die schichtweise geklebten
TürrahmenhÖlzer
3. Versteckte Scharnier
4. Dichtung

3b

Przykładowe wzory gzymsów
2

4

Profile ramiaka skrzydeł drzwiowych

Szklane witraże

profil prosty

Na zamówienie wykonujemy szklane
witraże dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Witraże
można zamówić zarówno do drzwi
wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Wycena według projektu.

profil dekoracyjny
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profil okienny

Gzyms

4

1

drzwi bezprzylgowe

G

3
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Ościeżnica z opaskami regulowanymi

Gaja

Standardowe wymiary zewnętrzne ościeżnicy
Typ

Wysokość w mm

Szerokość w mm

60

2 065

680

70

2 065

780

80

2 065

880

90

2 065

980

Ościeżnica podstawowa:
wymiar ramiaka – 90 x 54 mm
Ościeżnica z opaskami na obie strony:
regulacja – 15 mm

Ościeżnice nakładane
Wykonujemy ościeżnice z drewna nakładane na ościeżnice stalowe z regulowanymi opaskami do drzwi bezprzylgowych oraz przylgowych.
drzwi bezprzylgowe

16

Bianka

Adela

Elwira

Elwira

drzwi przylgowe
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Anna

bezprzylgowa, zawiasy kryte, model ze zdjęcia

Wykonujemy skrzydła drzwi WEWNĘTRZNYCH
o grubości 43 mm,
z drewna: sosnowego, dębowego, meranti.

Wiktoria

Sofia

Rena

Sofia RETRO

Otelia

Maryla

Alicja

Józefina

Rena

złocenia w dopłacie

wewnętrzna

wewnętrzna postarzana

Prezentowane wzory skrzydeł są wykonane z drewna sosnowego z zamkiem wewnętrznym. W cenę skrzydeł nie wliczone są klamki. Dopłata do skrzydeł wykonanych z dębu
lub meranti +45%.
Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy i nie mogą służyć jako wzorce
koloru.
Wykonujemy również drzwi nielakierowane.
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Łucja

Zrealizujemy każdy projekt drewnianych drzwi na wymiar, od
pomysłu i wyboru, poprzez realizację, na samym montażu zaś
kończąc. Ograniczyć może nas jedynie wyobraźnia.

Julita

Wanda

Patrycja

Łucja

Daria

Nikola

Aneta

Ola

Gabriela

Daniela

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać produkt
najwyższej jakości. Wiemy dokładnie, że dbałość o detale
przekłada się na finalną jakość.
Oferujemy niezliczoną ilość kolorów z palety RAL. Stosujemy
nowoczesne technologie produkcji i lakierowania.
Sprostamy każdemu zamówieniu jakie można wykonać
z drewna!
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DRZWI WEWNĘTRZNE

Nasze realizacje

Realizacja
wg wyceny
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Realizacja 400 wg wyceny

Realizacja 52
wg wyceny

Realizacja 403
wg wyceny

Realizacja wg wyceny

Realizacja 208
wg wyceny

Realizacja
wg wyceny

Realizacja 216
wg wyceny
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Schody

www.drewluxsj.pl

Schody drewniane
Projektujemy schody przed realizacją
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Okna

Okna ramowe

Okna skrzynkowe

Wykonujemy okna w trzech grubościach
profilu tj. 68 mm, 78 mm, 92 mm. Profile
we wszystkich grubościach mogą być
wykonane w trzech wersjach.

Okna skrzynkowe od wieków wykonywane
były przez stolarzy. Przodkowie nasi montowali je w dworach i kamienicach. Często
konserwatorzy nakazują montaż w obiektach zabytkowych. Aktualnie montowane
są również w domach nowoczesnych,
w których zachowujemy dawne tradycje.
Nowoczesne okucia w oknach skrzynkowych zapewniają komfort użytkowania
zachowując ich zabytkowy charakter. Okna
skrzynkowe spełniają wymagania izolacji
termicznej.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.drewluxsj.pl
Soft line
Okna w profilu SOFT-LINE to najpopularniejsze okna jednoramowe nabywane
przez naszych inwestorów i klientów.
Doskonale nadają się do zastosowania
w budownictwie rodzimym, jak również
w budynkach użyteczności publicznej.
Hard line
Okna w profilu HARD-LINE doskonale
sprawdzają się w bardzo nowoczesnych
budynkach mieszkaniowych i użyteczności
publicznej. Posiadają wysokiej jakości parametry użytkowe. Spełniają one wymogi
najbardziej wymagających klientów.
Retro line
Okna w profilu RETRO mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy podkreślić zabytkowy charakter budynku. Może
to być zarówno wspaniały pałac, przydrożna karczma jak i miejska kamienica.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań nie
zakłóca zabytkowego charakteru obiektu.

There are three profile thicknesses to be
chosen from: 68 mm, 78 mm, 92 mm.
Each of those above mentioned profiles
may be done in following versions.
All the details to be found on:
www.drewluxsj.pl
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Soft line
SOFT-LINE profile windows are the most
popular single-frame windows among our
investors and clients. They are perfectly
suitable for use in the family houses as well
as public buildings.
Hard line
HARD-LINE profile windows prove a perfect solution in very modern residential
and public buildings. They have high quality performance parameters and they meet
the requirements of the most demanding
clients.
Retro line
RETRO profile windows can be used wherever we want to emphasize the historic
character of a building. This can be a magnificent palace, a roadside inn or a tenement house. The use of modern solutions
do not interfere with the historic character
of the building or its appearance - modernity fits perfectly into the tradition.

Box windows have been made by carpenters for centuries. Our ancestors placed
them in manors as well as in tenement
houses. Nowadays conservators often
require this type of windows to be used
in reconstruction of historic objects. We
offer box windows which are an individual mixture of traditional construction
with the parameters of modern windows.
Such a solution allows to retain the original dimensions of the old joinery elements
and to recreate historic decorations. In this
way, we are able to ensure comfort of use
provided by modern hinges, locks and fittings, while retaining the historic character
of windows and elevations and fulfilling
the requirements of thermal insulation.

Przekroje okna
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