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Drewno to najszlachetniejszy surowiec do produkcji drzwi. Zastosowanie tego naturalnego 
materiału daje nieograniczone możliwości aranżacji wyglądu skrzydła i opasek. Drewniane 
drzwi stanowią synonim wysokiego standardu wykończenia domu. Warto starannie 
zaprojektować ich wygląd.                                                                                                         

Drzwi wewnętrzne to bardzo istotny element aranżacji wnętrza. Możemy je wyeksponować, 
wybierając ozdobne skrzydło bądź decydując się na ich odważną, nietypową barwę. 
Mogą być również zupełnie niewidoczne, schowane, jeżeli wybierzemy prostą formę w kolorze 
okalającej ich ściany i zastosujemy ukryte zawiasy. Odpowiednio dobrane do pozostałych 
elementów wnętrza, będą wzmacniały efekt aranżacyjny. Ponadto w różnych pomieszczeniach 
można zastosować inne rozwiązania. Drzwi drewniane to   nieograniczone możliwości aranżacyjne. 
  
Wybierając drzwi RUMIŃSKI, klient ma do dyspozycji bogatą paletę barw, bez żadnych 
dodatkowych dopłat. Drzwi wewnętrzne nie muszą być białe albo brązowe. Urzeczywistniając 
swoją wizję, mamy do dyspozycji paletę, składającą się z 200 kolorów kryjących RAL oraz 14 
kolorów lazur (z widocznymi słojami drewna). W ramach jednych drzwi drewnianych 
mamy możliwość zastosowania za dopłatą kilku różnych kolorów. Jest to nowy, ciekawy trend 
w aranżacji wnętrz.                                                                                                                           
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DREWNO 
Ramiaki i poprzeczki z drewna klejonego warstwowo sosnowego, dębowego 
bądź egzotycznego meranti.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 
Grubość skrzydła 42 mm. Rama i poprzeczki wykonane są z drewna warstwowo 
klejonego. Wypełnienie stanowi drewniana aplikacja bądź szkło, w zależności 
od wybranego wzoru. W celu podwyższenia trwałości drzwi dodatkowo je obłogujemy.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY
Drewno warstwowo klejone. Grubość ościeżnicy 42 mm. Standardowa szerokość 
ościeżnicy to 10 cm, ale istnieje możliwość wykonania ościeżnicy regulowanej, 
obejmującej całą szerokość muru.

OTWIERANIE
Poza standardowym otwieraniem możemy wykonać drzwi przesuwne z zamaskowanym 
bądź ukrytym w ścianie systemem przesuwania. 

SZCZELNOŚĆ
Uszczelka firmy Inter-Deventer na ościeżnicy zapewniająca ciche zamykanie drzwi.

LAKIEROWANIE
System czteropowłokowy, składający się z impregnacji, podkładu oraz natryskowo 
nakładanej międzywarstwy i farby nawierzchniowej.
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ZAWIASY
Dwa systemy zawiasów do wyboru.

Drzwi w systemie bezprzylgowym – zawiasy ukryte, renomowanej firmy TKZ ESPRIT, 
regulowane w trzech płaszczyznach, zapewniające optymalną ochronę przed  
włamaniem. W tym systemie stosowany jest zamek magnetyczny, zapewniający 
bezawaryjne funkcjonowanie drzwi.

Drzwi w systemie przylgowym – zawiasy widoczne, wkręcane, regulowane. 
Opcjonalnie zawiasy stylizowane, ozdobne (złote, chromowane, satynowe, brąz grafiatto).

SZKLENIE
Szkło pojedyncze bezbarwne, piaskowane, barwione, malowane 
(czarne, białe, czerwone, zielone itp.) bądź ornamentowe. 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Korony drewniane 
Ozdobne aplikacje, montowane nad górną ościeżnicą drzwi. Niezależnie od kształtu 
drzwi korony mogą być proste bądź łukowe. Możemy je wzbogacić dodatkowymi 
frezowaniami, stópkami drewnianymi, płaskorzeźbami bądź innymi elementami 
drewnianymi, zgodnie z życzeniem klienta. 

Opaski ozdobne
W standardzie opaski okalające ościeżnicę mają gładką powierzchnię. Na życzenie 
klienta możemy wykonać opaski o dowolnej szerokości, z dodatkowymi frezowaniami 
na całej ich długości, stópkami u dołu bądź główkami na górze opasek. 
Opaski możemy zacinać linią pionową lub poziomą, bądź na tzw. gerung, czyli ukośnie. 
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•bogata gama kolorystyczna bez dodatkowych dopłat spośród kolorów z widocznymi słojami 
 drewna „lazur” bądź z ponad 200 barw z palety RAL* 

•niestandardowy rozmiar drzwi jednoskrzydłowych w standardowej cenie

•kompletna cena drzwi obejmująca: zamek, klamkę, opaski, osłonki na zawiasy oraz ościeżnicę 
dopasowaną do murów o grubości do 14 cm,  za dopłatą ościeżnica obejmująca całą szerokość 
muru powyżej 14 cm.

•indywidualny projekt drzwi bez dodatkowych dopłat

•drzwi do budynków pod nadzorem konserwatorskim z pełną dokumentacją techniczną

* W przypadku zamówienia drzwi w nietypowym kolorze z palety RAL minimalna ilość zamówienia 
  to co najmniej 8 sztuk drzwi. 

KLAMKI
W cenie drzwi szeroki asortyment klamek: od prostych, minimalistycznych, 
do tradycyjnych, o fantazyjnych kształtach. Klamki dostępne są w wielu 
kolorach: patyna, mosiądz, chrom, satyna, czarne, złote, grafitowe. 



10



11

DW01



12

DW02 DW03 DW04

DW05 DW06 DW07



13

DW08 DW09 DW10

DW11 DW12 DW13



14



15

DW14



16

DW15 DW16 DW17

DW18 DW19 DW20



17

DW21 DW22 DW23

DW24 DW25 DW26



przerywnik sylwia
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drzwi prawedrzwi lewe
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wymiarowanie wysokości drzwi

wymiarowanie szerokości drzwi




