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Prezentowany system drzwiowy ¿-50 jest nowoczesn¹, ekonomiczn¹ i tani¹ w 
u¿ytkowaniu konstrukcj¹ firmy ¯eMP wychodz¹c¹ na przeciw ¿yczeniom i wymaganiom 
naszych klientów, architektów, inwestorów i firm wspó³pracuj¹cych.

¯-50 jest systemem aluminiowym tzw. wewnêtrznym. S³u¿y do wykonywania 
niewymagaj¹cych izolacyjnoœci termicznej elementów zabudowy wewnêtrzne. 
Charakteryzuje siê on szybk¹ i ³aw¹ budow¹ konstrukcji. 

Szyby s¹ montowane za pomoc¹ specjalnych uszczelek przyszybowych. 
Gruboœæ szyby 4-6mm. Oczywiœcie istniej mo¿liwoœæ wmontowania zamiast szyby plexy 
lub innych podobnych materia³ów. 

 Elementy systemu:

?oœcie¿nica - B1430
?skrzyd³o - B1429
?przewi¹zka - B1431
?kostka - k-50
?kostka - k51
?zamek - RZB4
?strajblacha - S-50
?zawias - Z-50
?wkrêt - 5,0 x 80
?wkrêt - 5,0 x 60
?wkrêt - 4,8 x 16
?œruba - 5,0 x 20
?uszczelka  U-50
?uszczelka  U-51
?zaœlepka na wk³adke M50
?wk³adka WZK50
?próg P50

Produkty wykonywane w tym systemie powstaj¹ z kszta³towników 
jednokomorowych. Ich podstawow¹ zalet¹ jest trwa³oœæ, ró¿norodnoœæ zastosowañ i 
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Przekrój przez drzwi 
wewnêtrzne ¿-50
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Elementy sk³adowe
drzwi bez przewi¹zki

k50 - kostka ³¹czeniowa
          oœcie¿nicê

k51 - kostka ³¹czeniowa
          skrzyd³o

s50 - strajblacha

B1430 - oœcie¿nica

B1429 - skrzyd³o

RZB4 - zamek

z50 - zawias

P50 - próg

M50 - zaœlepka na wk³adke

WKZ50 - wk³adka 

K50 - klamka z szyldem

U50 - uszczelka  

U51 - uszczelka 
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k51 - kostka ³¹czeniowa
          

B1431 - kszta³townik 
          

 U52 - 
          

usczelka

cena:
- surowy 18,45 mb

- malowany 23,45 mb 
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Cennik

1200 z³1250 z³

1350 z³1100 z³

zestaw do samodzielnego monta¿u
700z³

zestaw do samodzielnego monta¿u
800z³

zestaw do samodzielnego monta¿u
650z³

zestaw do samodzielnego monta¿u
750z³

uwaga
w cenie zestawu do samodzielnego
z³o¿enia nie jest wliczone wype³nienie
lub szk³o

uwagi :

- ceny podane w cenniku s¹ cenami netto
- w cenie wliczona jest klamka lub antaba 
  (w przypadku aluminium) oraz 1 zamek
- wype³nienie:
   aluminium: szk³o, wype³nienie blacha
   pcv: szk³o, p³yta stadur 

ceny dodatków : 

- elektrozamek - 100z³
- dodatkowy zamek - 100z³
- samozamykacz - 250z³
- zamek antyw³amaniowy typu “GERDA” - 250z³
- wk³adka klasy C - atest policyjny 100z³
- wk³adka “WC” - 50z³
- szyba bezpieczna hartowana 150z³/m
- szyba bezpieczna 180z³/m
- szyba refleks 180z³/m

2

2

2

W razie pytañ, zamówieñ
prosimy o kontakt:

018 477-84-48
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Widok ogólny, drzwi zamontowane z czterema 
poprzeczkami.

Zamek

Zamek Zawias - widok z zewn¹trz Wk³adka zamka, zaœlepka 
czarna, uszczelka przyszybowa

Sposób ³¹czenia naro¿aZawias - sposób mocowaniaZamek
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Realizacje
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