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

FUNKCJONALNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
WYSOKA JAKOŚĆ

24 
miesiące 
gwarancji

W ZgOdZIE
Z NATUrą

23LATA 
doświadczenia

drewno już od pierwszego etapu obrabiane jest w naszym tartaku, suszar-
ni, a następnie zakładzie produkcyjnym. Podczas całego procesu produkcji, 
dbamy o środowisko naturalne stosując odpowiednie materiały, a także 
zasilamy suszarnię za pomocą energii odnawialnej, przy wykorzystaniu far-
my wiatrowej. 
do malowania naszych drzwi stosujemy wyłącznie farby ekologiczne.

Staranność i dokładność doświadczonych pracowników, w połączeniu 
z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz komponentami renomowa-
nych firm powoduje, że firma Agmar produkuje wysokiej jakości drzwi ze-
wnętrzne i wewnętrzne. dowodem jest posiadany przez nas certyfikat CE.

Przystępna cena powoduje, że nasza oferta jest zdecydowanie konkuren-
cyjna, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.

różnorodne wzornictwo przedstawione w katalogu prezentuje jedynie 
najczęściej produkowane modele drzwi. Jesteśmy otwarci na Państwa pro-
pozycje, realizujemy również projekty indywidualne.
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dbamy o środowisko

zapewniamy wysoką jakość

konkurencyjna oferta

realizujemy projekty 
indywidualne



Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
RAMOWO-PŁYCINOWYCH

Wyposażenie standard:

 � skrzydło o grubości 68 mm, o przenikalności cieplnej k 1.2 W/mkw 
 � wypełnienie skrzydła stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 54 mm
 � pionowy ramiak wzmocniony profilem stalowym
 � 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

pArAmeTry TecHnIczne
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Drzwi zewnętrzne  
CENNIK DOPŁAT

1. Kolor z palety rAL 300 zł
2. dwukolorowe malowanie 350 zł
3. Listwa antywyważeniowa 150 zł
4. Okapnik 100 zł
5. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25 zł
6. Wkładka termiczna pod próg drewniany 60 zł/mb
7. Próg aluminiowy z wkładką termiczną 100 zł
8. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50 zł/mb
9. Wizjer 90 zł

10. dopłata do szyby P2 100 zł
11. dopłata do szyby P4 200 zł
12. dopłata do szyby lustro weneckie 200 zł
13. dopłata do szyby czarnej przeziernej 250 zł
14. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 1050 zł
15. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650 zł
16. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 1000 zł
17. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 600 zł
18. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
19. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750 zł
20. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
21. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 680 zł
22. Antaba Arizona, Arizona 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
23. Antaba Arizona, Arizona 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 800 zł
24. Antaba Nevada, Nevada 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
25.
26.

Antaba Nevada, Nevada 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim
Antaba czarna

760 zł
dopłata 35% 

27. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200 zł
28. Wkładki system jednego klucza mosiądz/nikiel 

29.

Klasa B
Klasa C
Wkładki system jednego klucza czarne
Klasa B
Klasa C

180 zł
240 zł

270 zł
330 zł

30. dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi
31. dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi
32. dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1% za każdy centymetr 

wartości dostawki
33. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy wycena indywidualna
34. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500 zł
35. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600 zł
36. dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 

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

wartości dostawki
38. drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 

dostawki bocznej lub górnej 
dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

39. Obudowa na glif wycena indywidualna
40.
41.

Możliwość wykonania futryny regulowanej do drzwi zewnętrznych
Felc dębowy

wg cennika drzwi wewnętrznych
dopłata 10%



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
 � pionowy ramiak wzmocniony profilem stalowym
 � 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
 � 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

* opcja za dopłatą

pArAmeTry TecHnIczne
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Drzwi zewnętrzne  
CENNIK DOPŁAT

1. Kolor z palety rAL 300 zł
2. dwukolorowe malowanie 350 zł
3. Zasuwnica listwowa 4-punktowa 450 zł 
4. Listwa antywyważeniowa 150 zł
5. Okapnik 100 zł
6. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25 zł
7. Wkładka termiczna pod próg drewniany 60 zł/mb
8. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50 zł/mb
9. Wizjer 90 zł

10. Odkopnik Inox 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. dopłata do szyby czarnej przeziernej 250 zł
15. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 1050 zł
16. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650 zł
17. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 1000 zł
18. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 600 zł
19. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
20. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750 zł
21. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
22. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 680 zł
23. Antaba Arizona, Arizona 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
24. Antaba Arizona, Arizona 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 800 zł
25. Antaba Nevada, Nevada 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
26.
27.

Antaba Nevada, Nevada 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim
Antaba czarna

760 zł
dopłata 35%

28. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200 zł
29. Samozamykacz chowany (gr. drzwi 78, 88, 100 mm) 700 zł
30. Wkładki system jednego klucza mosiądz/nikiel

31.

Klasa B
Klasa C
Wkładki system jednego klucza czarne
Klasa B
Klasa C

210 zł
260 zł

300 zł
350 zł

32. dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi
33. dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi
34. dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1% za każdy centymetr 

wartości dostawki
35. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy wycena indywidualna
36. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500 zł
37. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600 zł
38. dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 

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

wartości dostawki
40. drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 

dostawki bocznej lub górnej 
dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

41. Klasa antywłamaniowa rC2 zasuwnica listwowa czteropunktowa, wkład 
szybowy antywałmaniowy P4, wkładki klasy C system jednego klucza, klamka 
z zabezpieczeniem wkładki.

dopłata 1440 zł

42. Obudowa na glif wycena indywidualna
43.
44.

Możliwość wykonania futryny regulowanej do drzwi zewnętrznych
Felc dębowy

wg cennika drzwi wewnętrznych
dopłata 10%



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
 � pionowy ramiak wzmocniony profilem stalowym
 � 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
 � nakładki na zawiasy
 � wręg antywyważeniowy 
 � pakiet trzyszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � zasuwnica listwowa 4-punktowa
 � cztery zaczepy regulowane w ościeżnicy

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

* opcja za dopłatą

pArAmeTry TecHnIczne
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1. Kolor z palety rAL 300 zł
2. dwukolorowe malowanie 350 zł
3. Listwa antywyważeniowa 150 zł
4. Okapnik 100 zł
5. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25 zł
6. Wkładka termiczna pod próg drewniany 60 zł/mb
7. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50 zł/mb
8. Wizjer 90 zł
9. Odkopnik Inox wys. 10 cm 200 zł

10. dopłata do szyby P2 100 zł
11. dopłata do szyby P4 200 zł
12. dopłata do szyby lustro weneckie 200 zł
13. dopłata do szyby czarnej przeziernej 250 zł
14. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 1050 zł
15. Antaba Amsterdam + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 650 zł
16. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 1000 zł
17. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 600 zł
18. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
19. Antaba Arco 01 + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 750 zł
20. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł
21. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 680 zł
22. Antaba Arizona, Arizona 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
23. Antaba Arizona, Arizona 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 800 zł
24. Antaba Nevada, Nevada 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł
25.
26.

Antaba Nevada, Nevada 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim
Antaba czarna

760 zł
dopłata 35%

27. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200 zł
28. Samozamykacz chowany (gr. drzwi 78, 88, 100 mm) 700 zł
29. Wkładki system jednego klucza mosiądz/nikiel 

30.

Klasa B
Klasa C
Wkładki system jednego klucza czarne
Klasa B
Klasa C

290 zł
310 zł

380 zł
400 zł

31. dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi
32. dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi
33. dostawki boczne przy szerokości drzwi powyżej 150 cm dopłata 1 % za każdy centymetr 

wartości dostawki
34. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy wycena indywidualna
35. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500 zł
36. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600 zł
37. dostawka górna przy szerokości drzwi powyżej 150cm dopłata 1% za każdy centymetr 

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

wartości dostawki
39. drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 

dostawki bocznej lub górnej 
dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

40. Klasa antywłamaniowa rC2, wkład szybowy antywałamniowy P4, wkładki 
klasy C system jednego klucza, klamka z zabezpieczeniem wkładki.

dopłata 1070 zł

41. Obudowa na glif wycena indywidualna
42.
43.

Możliwość wykonania futryny regulowanej do drzwi zewnętrznych
Felc dębowy

wg cennika drzwi wewnętrznych
dopłata 10%

Drzwi zewnętrzne  
CENNIK DOPŁAT



Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
PŁYTOWYCH

Wyposażenie standard:

 � skrzydło płytowe o grubości 100 mm, o przenikalności cieplnej k 0.67 W/mkw
 � wypełnienie skrzydła płytowego stanowi panel termoizolacyjny o grubości 82 mm
 � ościeżnica stała o wymiarach 120 mm X 70 mm
 � uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 � trzy zawiasy niemieckiej firmy SIMONSWERK BAKA 3D
 � próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
 � nakładki na zawiasy
 � pakiet czteroszybowy z możliwością użycia szkła reflex, lakomat lub float
 � zasuwnica listwowa 4-punktowa
 � cztery zaczepy regulowane w ościeżnicy
 � 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 0,74
W/mkw

k 0,67
W/mkw

ramiakowe płytowe

grubość 
skrzydła

klasa 
antywłamaniowa

przenikalność 
cieplna

przenikalność 
cieplna

pArAmeTry TecHnIczne
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1. Kolor z palety rAL 300 zł

2. dwukolorowe malowanie 350 zł

3. Okapnik 100 zł

4. Zwiększenie grubości progu drewnianego za każdy centymetr 25 zł

5. Wkładka termiczna pod próg drewniany 60 zł/mb

6. Wkładka termiczna pod próg aluminiowy 50 zł/mb

7. Wizjer 90 zł

8. Odkopnik Inox wys. 10 cm 200 zł

9. dopłata do szyby P2 100 zł

10. dopłata do szyby lustro weneckie 200 zł

11. dopłata do szyby czarnej przeziernej 250 zł

12. Antaba Amsterdam + elektrozaczep + okucie Solo 1050 zł

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

14. Antaba Montreal + elektrozaczep + okucie Solo 1000 zł

15. Antaba Montreal + zaczep regulowany + klamo-gałka Slim 600 zł

16. Antaba Arco 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł

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

18. Antaba Arco 03 + elektrozaczep + okucie Solo 1150 zł

19. Antaba Arco 03 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 680 zł

20. Antaba Arizona, Arizona 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł

21. Antaba Arizona, Arizona 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 800 zł

22. Antaba Nevada, Nevada 01 + elektrozaczep + okucie Solo 1200 zł

23. Antaba Nevada, Nevada 01 + zaczep regulowany + klamko-gałka Slim 760 zł

24. Antaba czarna dopłata 35%

25. Przycisk w antabie pod elektrozaczep 200 zł

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

27. dostawka stała w ościeżnicy do szerokości drzwi 150 cm dopłata 50% wartości drzwi

28. dostawka otwierana lub imitacja skrzydła do szerokości drzwi 150 cm dopłata 60% wartości drzwi

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

30. Poszerzenie górnej belki i bocznej belki ościeżnicy wycena indywidualna

31. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 112 cm 500 zł

32. dostawka górna do wysokości drzwi 240 cm oraz szerokości 150 cm 600 zł

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

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

35. drzwi przekraczające wymiary szerokość 102 cm oraz wysokość 212 cm, bez 
dostawki bocznej lub górnej 

dopłata 1% za każdy centymetr 
wartości drzwi

36. Obudowa na glif wycena indywidualna

37. Możliwość wykonania futryny regulowanej do drzwi zewnętrznych wg cennika drzwi wewnętrznych

38. Felc dębowy dopłata 10%

Drzwi zewnętrzne  
CENNIK DOPŁAT



Konstrukcja drzwi zewnętrznych  
PŁYTOWYCH

ramiak sosnowy z drewna klejonego warstwowo 
wzmocniony profilem stalowym

panel termoizolacyjny

sosnowa lub dębowa 
płyta warstwowa

zawias
wzmacniający 
profil stalowy uszczelka

uszczelka

zawiasy regulowane
w trzech 

płaszczyznach

wręg 
przeciwwyważeniowy

panel 
termoizolacyjny

ościeżnica 105x60 mm

uszczelka

uszczelka

wręg 
przeciwwyważeniowy

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.

pArAmeTry TecHnIczne

ramiak sosnowy  
z drewna klejonego warstwowo 
wzmocniony profilem stalowym
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wykończenie inox
jednostronnie

dwustronnie - dopłata

wręg 
przeciwwyważeniowy

zawias regulowany w trzech 
płaszczyznach

nakładki aluminiowe 
na próg

ościeżnica stała 
105mm x 60mm

dodatkowy zamek 
zasuwkowy

antaby do wyboru

odkopnik inox

prawe / lewewykonane  
z drewna
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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

ramiak sosnowy z drewna klejonego warstwowo 
wzmocniony profilem stalowym

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 sosnowy  
z drewna klejonego warstwowo 
wzmocniony profilem stalowym

pArAmeTry TecHnIczne

wzmacniający 
profil stalowy
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możliwość zamiany 
płyciny na pakiet szybowy 

i odwrotnie

próg aluminiowy

pakiet szybowy

zawias regulowany w trzech 
płaszczyznach

wręg 
przeciwwyważeniowy

klamki do wyboru

okapnik

ościeżnica stała 
105mm x 60mm

zaczep regulowany

dodatkowy zamek 
zasuwkowy

prawe / lewewykonane  
z drewna

13



drzwi zewnętrzne płaskie
kolekcJA

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).

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
piaskowana

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

Usłojenie poziome we wszystkich 
drzwiach płaskich - dopłata 100 zł

dąb
78 4800 zł
88 5300 zł

100 7400 zł

OpcjA 
szyba nr 204
dopłata 330 zł

OpcjA 
szyba nr 204
dopłata 330 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

szyba 
reflex

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

15



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

platino

OpcjA 
szyba nr 203
dopłata 550 zł

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

prawe / lewe

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

16



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu fusing

szyba 
reflex

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

Virgosatina
OpcjA 
szyba nr 202
dopłata 330 zł

OpcjA 
szyba nr 202
dopłata 330 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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rigel mimosa

drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

szyba 
reflex

sargas
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karmina

aWior
sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

Fogo 

czarny inox

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

szyba 
reflex

mizarbora
sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

* 
fr

ez
ow

an
ie

 je
dn

os
tr

on
ne

buteo

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

szyba 
reflex

* 
fr

ez
ow

an
ie

 je
dn

os
tr

on
ne

diadem draco
sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

minor minor i
dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4800 zł
88 5300 zł

100 7400 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

Fones

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

OpcjA 
szyba nr 400 
dopłata 330 zł
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drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

gemini atroX
OpcjA 
szyba nr 204
dopłata 330 zł

szyba nr 401 
dopłata 330 zł

czarny inox

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

OpcjA 
szyba nr 278
dopłata 360 zł

OpcjA 
szyba nr 214
dopłata 674 zł

aplikacje szklane 
typu fusing

aster uno
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sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | InOX

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe
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OpcjA 
szyba nr 402 
dopłata 360 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

icara

nidale

nasus

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

OpcjA 
szyba nr 402 
dopłata 360 zł

czarny inox

28



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

inox jednostronnie
(kolor czarny  
dopłata 100 zł)

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex
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fr
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widok od zewnątrz 
otwierane na zewnątrz

widok od wewnątrz 
otwierane na zewnątrzsiro

OpcjA 
szyba nr 206
dopłata 330 zł

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie
kolekcJA

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.

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

aFra

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

plata

dondo emar 

OpcjA 
szyba nr 218
dopłata 330 zł

OpcjA 
szyba nr 230
dopłata 330 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

OpcjA 
szyba nr 229
dopłata 330 zł

auriga

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

sura

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

niko

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

batumi

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

33



drzwi zewnętrzne płaskie | Modern

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

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

ergo

dąb
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

sOsnA
78 4150 zł
88 4650 zł

100 6750 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy

34



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

karuto

casus

oria

dąb
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

sOsnA
78 4150 zł
88 4650 zł

100 6750 zł

dąb
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

sOsnA
78 4150 zł
88 4650 zł

100 6750 zł

dąb
78 4550 zł
88 5050 zł

100 7150 zł

sOsnA
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

dąb
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

sOsnA
78 4150 zł
88 4650 zł

100 6750 zł

dinar

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

riVencapri
dąb
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

sOsnA
78 4150 zł
88 4650 zł

100 6750 zł

dąb
78 4550 zł
88 5050 zł

100 7150 zł

sOsnA
78 4350 zł
88 4850 zł

100 6950 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

samira

sOsnA
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

dąb
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

dąb
78 4650 zł
88 5150 zł

100 7250 zł

sOsnA
78 4450zł
88 4950 zł

100 7050 zł

siVirderbe

szyba 
reflex

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

tyrusdaco
OpcjA 
szyba nr 280
dopłata 330 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

OpcjA 
szyba nr 228
dopłata 330 zł

impact

dąb
78 4500 zł
88 5000 zł

100 7100 zł

sOsnA
78 4300 zł
88 4800 zł

100 6900 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern | LakobeL 

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł 

SZKŁO LAKOBEL
ESTETYKA

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

Vitrum

* 
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ow
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ie

 je
dn
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tr
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ne

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

* lakobel jednostronnie
* numer na szybie 
opcjonalnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł 

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

szyba 
piaskowana

szyba czarna 
nieprzezierna

rustnore

* 
fr

ez
ow

an
ie

 je
dn

os
tr

on
ne
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*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł 

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dagala

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

drzwi zewnętrzne płaskie | Modern | LakobeL 

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

* 
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ne

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł 

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

crispa

szyba 
piaskowana

szyba czarna 
nieprzezierna

szyba 
reflex

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne płaskie | Modern | LakobeL 

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

morusdelos

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna przezierna 250 zł

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna przezierna 250 zł

info str. 77

czarne wkładki

info str. 78

antaby czarny szlif

info str. 76

nakładki na zawiasy

info str. 77

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba czarna 
przezierna

* lakobel jednostronnie
* opcja szyba czarna 
przezierna 250 zł

stella

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

tristanasyndra
sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

drzwi zewnętrzne płaskie | Modern | LakobeL

* 
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*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

zaJa

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

* 
fr
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ie
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dn
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tr

on
ne

szyba czarna 
przezierna

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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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.

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. 

Wzór wypalany jednostronnie, dwustronnie za dopłatą.

drzwi zewnętrzne płaskie | Modern | 3d

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

MODERN | 3D

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
reflex

atum

dąb
78 4900 zł
88 5400 zł

100 7500 zł

sOsnA
78 4700 zł
88 5200 zł

100 7300 zł

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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semper

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

szerokość drzwi z dostawkami: 1920 mm

* inox jednostronnie

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

drzwi zewnętrzne płaskie | dwUSkrzYdŁowe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

DWUSKRZYDŁOWE drzwi o niestandardowych wymiarach podlegają 
wycenie indywidualnej.

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm 

Jasmin

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

inox
jednostronnie

szyba 
piaskowana

szyba 
reflex

drzwi 
o niestandardowych 

wymiarach 
podlegają wycenie 

indywidualnej.

Przykładowe 
wymiary drzwi 

z dostawkami dla 
drzwi o świetle 
przejścia 90 cm 

drzwi o świetle 
przejścia 90 cm  

z dostawką dostępne 
są w szerokościach  

od 130 cm 
do 200 cm 

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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acos

dostawka boczna 
stała w ościeżnicy

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

* lakobel jednostronnie * inox jednostronniesatin

dostawka boczna 
otwierana

AA

DOSTAWKA BOCZNA
      OTWIERANA

szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm 

drzwi zewnętrzne płaskie | dwUSkrzYdŁowe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
78 mm, 88 mm, 
100 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

Przykładowe 
wymiary drzwi 

z dostawkami dla 
drzwi o świetle 
przejścia 90 cm 

drzwi o świetle 
przejścia 90 cm  

z dostawką dostępne 
są w szerokościach  

od 130 cm 
do 200 cm 

drzwi 
o niestandardowych 

wymiarach 
podlegają wycenie 

indywidualnej.

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

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

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

DOSTAWKA BOCZNA 
STAŁA W OŚCIEŻNICY

szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm  

inox
jednostronnie

szyba 
czarna

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu fusing

szyba 
reflex

*usłojenie poziome - dopłata 100zł - tylko obłóg dębowy
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drzwi zewnętrzne ramiakowe
kolekcJA

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.

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

56



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

mariokongo

salVemidori

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

szyba 
reflex

* 
rA

L 
90

16

dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

57



Hersa

drzwi 
z płaskim 
kasetonem. 

drzwi zewnętrzne ramiakowe | kLaSYczne

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe
grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

58



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

drzwi 
z płaskim 
kasetonem 

szyba 
reflex

cirillaproton

HorizonVisage

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

szyba 
piaskowana

59



drzwi zewnętrzne ramiakowe | kLaSYczne

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

galium

OpcjA 
szyba nr 247 
dopłata za kpl. 
5 szt. 630 zł

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
reflex

aplikacje szklane 
typu bevel

szyba 
piaskowana

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

ruFus

aspera

doctus

61



drzwi zewnętrzne ramiakowe | kLaSYczne

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

maJalis

OpcjA 
szyba nr 251 
dopłata 850 zł

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

62



Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

iberis

turpis

beatus

OpcjA 
szyba nr 252 
dopłata 720 zł

szyba 
reflex

folia 
witrażowa

taśma 
ołowiana

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu bevel

OpcjA 
szyba nr 254 dopłata 
za kpl. 2 szt. 1320 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

63



drzwi zewnętrzne ramiakowe | kLaSYczne

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

bellis

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

Veritas

dante

szyba 
reflex

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł Vulmus

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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drzwi zewnętrzne ramiakowe | kLaSYczne

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe
grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

lotus

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

pablo i pablo

szyba 
reflex

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

drzwi zewnętrzne ramiakowe
kolekcJA

creatiVe
drzwi łączące w idealny sposób nowoczesność i klasykę. Mogą występować w wielu konfigura-
cjach przeszkleń i kasetonów w zależności od wyobraźni i oczekiwań klienta. różna barwa prze-
szkleń oraz dowolny układ frezów połączony z szeroką paletą kolorów, wzbudza nieustanne zain-

teresowanie ciekawą stylistyką.

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
reflex

szyba 
piaskowana

Hakoimpera

palau rosa 

OpcjA 
szyba nr 267 
dopłata 330 zł

dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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drzwi zewnętrzne ramiakowe | creatiVe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

lantra

doskonale 
pasują także do 
nowoczesnych 
przestrzeni, 
łączących 
w sobie elementy 
klasyczne 
z nowoczesnymi.

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

lariX

kobus

regal

szyba 
reflex

szyba 
piaskowana

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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drzwi zewnętrzne ramiakowe | creatiVe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe

OpcjA 
szyba nr 264 
dopłata 390 zł

grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm

grand despa
dąb
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

sOsnA
68 3650 zł
78 4050 zł
88 4550 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

szyba 
reflex

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu fusing

deon umbra 
dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł

dąb
68 4050 zł
78 4450 zł
88 4950 zł

sOsnA
68 3850 zł
78 4250 zł
88 4750 zł
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malaga

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

DWUSKRZYDŁOWE

model nr 1 model nr 2 model nr 3

Opcjonalnie

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA

szerokość drzwi z dostawkami: 2000 mm 

drzwi zewnętrzne ramiakowe | dwUSkrzYdŁowe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe
grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm, 100 mm

drzwi 
o niestandardowych 

wymiarach 
podlegają wycenie 

indywidualnej.

Przykładowe 
wymiary drzwi 

z dostawkami dla 
drzwi o świetle 
przejścia 90 cm 

drzwi o świetle 
przejścia 90 cm  

z dostawką dostępne 
są w szerokościach  

od 130 cm 
do 200 cm 
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

dostawka boczna 
imitacja skrzydła

model nr 4 model nr 5 model nr 6

sarpa

Opcjonalnie

AA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA

DOSTAWKA BOCZNA 
IMITACJA SKRZYDŁA

szerokość drzwi z dostawkami: 2000 mm 

szyba 
reflex

folia 
witrażowa

taśma 
ołowiana

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu bevel
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limos





 

AA







 

dostawka 
otwierana

manatus













AA







 

dostawka 
otwierana

szerokość drzwi z dostawkami: 1580 mm szerokość drzwi z dostawkami: 1520 mm 

drzwi zewnętrzne ramiakowe | dwUSkrzYdŁowe

akcesoria dostępne 
na zamówienie za 
dopłatą

Niestandardowe wymiary 
drzwi Agmar są bez dopłaty. 
dopłata obejmuje wyłącznie drzwi: 
wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm

prawe / lewe
grubość skrzydła
68 mm, 78 mm, 
88 mm, 100 mm

Przykładowe 
wymiary drzwi 

z dostawkami dla 
drzwi o świetle 
przejścia 90 cm 

drzwi o świetle 
przejścia 90 cm  

z dostawką dostępne 
są w szerokościach  

od 130 cm 
do 200 cm 

drzwi 
o niestandardowych 

wymiarach 
podlegają wycenie 

indywidualnej.
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Podane kwoty są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.

liber

stała w ościeżnicy stała w ościeżnicy















AA





















szerokość drzwi z dostawkami: 1500 mm 

szyba 
reflex

szyba 
piaskowana

aplikacje szklane 
typu fusing
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dodatki
akcesoria

parametry techniczne

78



Listwa 
zaczepowa

zasuWnice 
WielopunktoWe
W przypadku zasuwnic wielopunk-
towych obsługiwanych kluczem 
ryglowanie i odryglowanie następu-
je po podwójnym obróceniu klucza.
Kombinacja bolców i haków.

zamek głóWny
Zamek główny, 
rozstaw 92 mm

dodatkoWy 
zamek 
zasuWkoWy
dodatkowy zamek 
zasuwkowy

Listwa 
antywyważeniowa

akcesoria do drzWi - listWy, zamki, zasuWnice
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akcesoria do drzWi - zamki

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

Próg drEWNIANY WKŁAdKA TErMICZNA 
POd Próg drEWNIANYpróg drewniany 3 cm  

z listwami aluminiowymi
*kolor opcjonany - patyna, nikiel

szerokość 100 mm  
wysokość 30 mm

OPASKA PŁASKA
60 mm

WKŁAdKA TErMICZNA 
POd Próg ALUMINIOWY

WIZJEr
patyna, nikiel 

ZAMEK WPUSZCZANY 
WC
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
KLUCZ
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
WKŁAdKA
nikiel-satyna

ZAMEK WPUSZCZANY 
ZACZEP
nikiel-satyna

parametry techniczne | dodatki do drzwi i akceSoria
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akcesoria do drzWi - klamki

akcesoria do drzWi - Wkładki
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hAgA
patyna, inox, czarny, 
nikiel szczotkowany 
199 zł

MANITOBA
patyna, inox, nikiel 
szczotkowany
199 zł

PrESTIgE
patyna, inox, nikiel 
szczotkowany
360 zł

rOTTErdAM
patyna, inox, nikiel 
szczotkowany
199 zł

rOYAL
patyna, inox, nikiel 
szczotkowany  
380 zł

TOTAL ZEUSMETrO TOPAZ
inox, patyna, czarny 
180 zł

patyna, nikiel 
160 zł

inox
160 zł

inox
160 zł

PRODUCENT KLAMEKPRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEKPRODUCENT KLAMEK PRODUCENT KLAMEK

gAJA
patyna, mosiądz 
150 zł

WKŁAdKI
- SYSTEM JEdNEgO KLUCZA

WKŁAdKI
- SYSTEM JEdNEgO KLUCZA

mosiądz czarny

WKŁAdKI
- SYSTEM JEdNEgO KLUCZA
nikiel

* dopłata za kolor czarny +15%
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akcesoria do drzWi - antaby

AMSTErdAM
prostokąt/skos

AMSTErdAM
prostokąt/prosty

ArIZONA
prostokąt/prosty

ArIZONA 01
prostokąt/prosty

ArCO 03
prostokąt/prosty

MONTrEAL
okrągła/skos

MONTrEAL
okrągła/prosty

NEVAdA
okrągła/prosty

NEVAdA 01
okrągła/prosty

ArCO 01
okrągła/prosty

parametry techniczne | dodatki do drzwi i akceSoria

Antaby dostępne 
w długościach  

80, 100, 120,  
150, 170 cm

cm

Antaby dostępne są  
w kolorach:

inox i czarny szlif

Antaba z funkcją 
przycisku (opcjonalnie)
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ELEKTrOZACZEP

ZACZEP rEgULOWANY 

opcJa 2 - antaba + zaczep reguloWany + klamko-gałka slim

opcJa 1 - antaba + elektrozaczep + okucie solo

OKUCIE SOLO

KLAMKO-gAŁKA SLIM 
(gAŁKA rUChOMA)

przełącznik dzień/noc 

zestaW pielęgnacyJny

ZESTAW PIELęgNACYJNY  
dO drZWI ZEWNęTrZNYCh
Usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami, 
odświeża lakierowane powierzchnie i nadaje im jedwabisty połysk. 
Zalecamy stosowanie systemu pielęgnacyjnego dwa razy w roku. Po starannym 
przeszlifowaniu powierzchnię można bez problemu ponownie lakierować. Chronić 
przed mrozem. Trwałość w oryginalnym opakowaniu przynajmniej 3 lata.

Zawartość zestawu:
AdLEr Top-Cleaner 100 ml
AdLEr door-Finish 100 ml
Olej do pielęgnacji i konserwacji okuć 20 ml
1 szmatka do czyszczenia

Cena zestawu: 100 zł netto
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kolory

winchester

kasztan

złoty dąb

afromozja 

dąb rustykalny

dąb bagienny

ciemny dąb 

palisander

orzech

mahoń

ciemny orzech

wenge

Wzornik koloróW ral

Wykończenie

biały rAL 9016antracyt rAL 7016

Indywidualna struktura usłojenia oklein naturalnych nie gwarantuje powtarzalności barw.

Widoczne mikrowczepy Naturalne krzywizny słoi różnice w wybarwieniu 
drewna wynikające 
z różnego usłojenia. 

orzech orzech

parametry techniczne | koLorY
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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.

Firma AgMAr w drzwiach zewnętrznych stosuje 
wkłady szklane zespolone dwuwarstwowe lub trój-
warstwowe, zależne jest to od rodzaju szkła zdo-
bionego. Nasza technologia zespalania szkła w 80% 
oparta jest na systemie ciepłej ramki SUPEr SPA-
CEr firmy EdgETECh. 
Co oznacza SUPEr SPACEr?
SUPEr SPACEr to ramka dystansowa ze struktu-
ralnej pianki silikonowej z tłoczonego formowanego 
termicznie polimeru zawierającego absorbent wil-
goci. Kształt polimeru utrwala się 
podczas utwardzania termicznego i nie może zostać 
zmieniony poprzez ponowne poddanie działaniu 
wysokiej temperatury. Pianka SUPEr SPACEr za-
chowuje elastyczność w szerokim przedziale tem-
peratur, zawsze powraca do swojego pierwotnego 
kształtu nadanego w procesie utwardzania i odzna-
cza 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 najwyż-

szym stopniem efektywności termicznej 
spośród dostępnych obecnie systemów 
dystansowych do szkła izolacyjnego.

Konstrukcja  
PAKIETÓW 
SZYBOWYCH

pakiety zespolenia dWukomoroWe

1. Szkło malowane 4 mm lub 
bezpieczne bezbarwne

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

1. Szkło float 4 mm lub  
bezpieczne piaskowane

2. Pole bezbarwne
3. Szkło float 4 mm bezbarwne
4. Szkło STOPSOL BrąZ 4  mm 

(rEFLEX)
5. Zespolenie szkła

1. Szkło czarny ANTISOL 4 mm
2. Szkło float 4 mm
3. Szkło czarny ANTISOL 4 mm
4. Zespolenie szkła

1. Szkło float 4 mm lub  
bezpieczne malowane

2. Aplikacja szklana fusing
3. Szkło float 4 mm piaskowane
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.

Witraż angielski

piaskoWany

czarna – czarna

maloWany piaskoWany




