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Pismo Dealerskie z 29-10-2018 
 

Katalog edycja 2/2018 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
  

Z dniem 12 listopada 2018 wprowadzamy nową edycję katalogu 2/2018. 

Wraz z nową edycją katalogu wdrożyliśmy szereg rozwiązań technicznych naszych 

produktów. 

 

 
 

 

Wprowadzamy nowy zawias do drzwi bezprzylgowych ESTETIC 80, który zastępuje 

dotychczas stosowany zawias W1078. Wraz ze zmianą zawiasu zmienia się ilość stosowanych 

zawiasów w standardzie, z 3 na 2 zawiasy. Trzeci zawias będzie dostępny w opcji za dopłatą, 

kwota dopłaty będzie doliczana do ceny ościeżnicy.  

 Całkowicie niewidoczny zawias 
 Mechaniczna regulacja 3D (pionowa ± 2.5 mm, pozioma ± 2.5 mm, docisk uszczelki 

± 1 mm) 

 Nie wymaga smarowania w trakcie eksploatacji 
 Uniwersalny - możliwy do stosowania w drzwiach prawych oraz lewych 

 Trwałość 400 000 cykli otwierania/zamykania z obciążeniem 80 kg 
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Panel poszerzający to składowa ozdobnej zabudowy przejścia w murze lub 
powiększenie możliwości instalowania ościeżnic przy grubych ścianach powyżej 320 mm. 
Panel jest poszerzeniem środkowych części ościeżnic regulowanych i tuneli regulowanych. 
Znajduje zastosowanie przy użyciu kątowników regulowanych, z wcześniej zamówionych 
ościeżnic lub tuneli z kątem łączenia 45o. 

 
 
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU 

 dwie belki pionowe 
 belka pozioma 
 trzy pióra łączące 
 akcesoria do łączenia belek 

 

Nowy kolor w ościeżnicach stalowych : beż półpołysk RAL 1001 

 
 

SARA ECO – poszerzenie zakresu szerokości systemu o 60 i 100. Obecnie dostępne będą 

szerokości systemu 60, 70, 80, 90, 100. 

 

Kolekcja STANDARD CPL została rozszerzona o możliwości wykonania drzwi w wersji 

bezprzylgowej. 

 

Ujednolicenie kolekcji w okleinach naturalnych pod względem rodzaju krawędzi skrzydła i 

kolorystki – przylgowe i bezprzylgowe. Dotyczy kolekcji ARTE NAT., DUERO, STANDARD 

NAT., GALERIA NAT., GALERIA NAT. ALU. 
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Dodatkowy górny ramiak do opcji wypełnienia skrzydła wewnątrzlokalowego płytą wiórowo-

otworową wraz ze zmianą kwoty dopłaty za płytę wiórowo-otworową na 90 zł netto. 

 

Systemy naścienne – wdrożona została możliwość wykonania wykończenia powierzchni w 

laminatach CPL. 

 

Akcesoria – nowe klamki LINEA chrom błyszczący, LINEA nikiel satyna, TOPAZ stal 

nierdzewna biała mat, nasadki na zawiasy BIAŁE. 

 

Rozszerzyliśmy ofertę zamków hakowych w systemach przesuwnych o opcje WC z 

uchwytami okrągłymi i owalnymi oraz na wkładkę patentową z uchwytami okrągłymi. 

 

Wycofano z oferty klamki FORTUNA czarna chrom, FORTUNA biała chrom, MALIBU chrom 

błyszczący. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wycofano z katalogu dekor WANILIA oraz 

VIRGINIA w kolekcjach LACK i ASCADA. Dekor NIAGARA będzie dostępny do wyczerpania 

zapasów w kolekcjach LACK i ASCADA. 

 

W dalszym ciągu ograniczone są możliwości zamawiania skrzydła LACK 10 na płycie 

wiórowo-otworowej. Możliwość realizacji indywidualnych zamówień będzie weryfikowana 

przez Dział Kontraktów DRE. 

 

Przypominamy, iż do kasety ościeżnicowej PA nie pasują skrzydła VETRO A, VETRO D, a 
także VETRO B o szerokości „70”. 
 

 

Nowy katalog wraz z aktualną ofertą produktową i cenową można pobrać z adresu 

https://www.dre.pl/images/files/katalogi/Katalog_DRE_2018_2_web.pdf 

 

 
Z poważaniem  
 

Bartłomiej Kondratowicz 
Kierownik Działu Rozwoju 
D.R.E. SPÓŁKA Z O.O. 
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