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Opcja za dopłatą: zawias ukryty, zamek magnetyczny
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VERONA
Lakomat bezpieczny standard

*k
o

lo
r 

R
A

L 
za

 o
p

ła
tą

*d
rz

w
i b

ez
p

rz
yl

go
w

e 
za

 d
o

p
ła

tą

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski
P1+stopka 

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski P1
bez stopki 

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski 
poszerzone P3
łączenie B 

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski 
poszerzone P3
łączenie A 

P1- opaska 9 cm szer., 3 cm gr. P1- opaska 9 cm szer., 3 cm gr. P3- (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr. P3- (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr. 



BOLZANO

Lakomat bezpieczny standard
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311 312 313310

P4 - (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr. P4 - (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.P3 - (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.P3 - (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.

 

dopłata do 
ościeżnicy
prostej za opaski 
frezowane 
P4 
łączenie B

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski 
frezowane P4 
łączenie A

   

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski 
poszerzone P3 
łączenie B

dopłata do ościeżnicy
prostej za opaski 
poszerzone P3
łączenie A



UDINE

    

408 412404 405

Lakomat bezpieczny standard

    

kolor: Szary standardkolor:  Biały standard
kamień: Szary piasek**

kolor:  Biały standard
kamień: Rdzawy brąz**

*dopłata za kolor RAL
**dopłata za kamień jednostronny 
**dopłata za kamień dwustronny 
drzwi bezprzylgowe za dopłatą

kolor: Szary standard



SIENA

    

400 401 402 403

    

Głębokie frezowanie

kolor: Biały standard kolor: Biały standard kolor: Biały standard kolor: Biały standard



BOLONIA 219 220 221

223 224 225

226

*Kolor RAL za dopłatą

 

  

Lakomat bezpieczny za dopłatą

   

Piaskowanie według 
wzoru 

222

 

MANTOVA

 



drzwi drewniane 



NEAPOL 209 210

214 215 216 217

218

211 212 213

*Kolor RAL za dopłatą

 

     

    

Opcja Dekormat piaskowany 
wg. wzoru za dopłatą

Lakomat bezpieczny za dopłatą

WENECJA
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uszczelka w ościeżnicy

uszczelka w skrzydle

ościeżnica grubość 50 mm Drzwi klatkowe gr. 55mm

opis techniczny

wymiary typowe

drzwi ramowo-płycinowe, ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna 
klejonego, warstwowego i oklejane naturalnym obłogiem z drewna. Grubość 
skrzydła 55mm, ościeżnica stała 90x50mm, próg drewniany montowany 
między ościeżnicą o gr. 30mm z uszczelką.

• szerokość „800” - wymiar zewnętrzny 900 mm
• szerokość „900” - wymiar zewnętrzny 1000 mm

wyposażenie 
standardowe

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka w ościeżnicy i skrzydle, 
trzy bolce antywyważeniowe, 2 zamki.

wyposażenie 
dodatkowe

kaseton ozdobny

kaseton ozdobny

panel wygłuszający

Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

      

•  ościeżnica stała 90 x 50 mm - sosna , jesion , dąb 
możliwość zamówienia ościeżnicy regulowanej

• wkładki patentowe w systemie jednego klucza w tym jeden z gałką
•  wizjer satyna lub patyna  • próg aluminiowy 
• zamek listwowy hakowy  • próg drewniany 9 cm

5

SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE - KLATKOWE



SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE - KLATKOWE

8 9 10 11 127

Drzwi klatkowe gr. 55mm

opis techniczny

wymiary typowe

drzwi ramowo-płycinowe, ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna 
klejonego, warstwowego i oklejane naturalnym obłogiem z drewna. Grubość 
skrzydła 55mm, ościeżnica stała 90x50mm, próg drewniany montowany 
między ościeżnicą o gr. 30mm z uszczelką.

• szerokość „800” - wymiar zewnętrzny 900 mm
• szerokość „900” - wymiar zewnętrzny 1000 mm

wyposażenie 
standardowe

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka w ościeżnicy i skrzydle, 
trzy bolce antywyważeniowe, 2 zamki.

wyposażenie 
dodatkowe

zawiasy regulowane 
w 3 płaszczyznach

panel termoizolacyjny

sklejka oklejana 
naturalnym obłogiem

uszczelki

uszczelki

ramiak z drewna 
sosnowego klejonego 
warstwowo

      

•  ościeżnica stała 90 x 50 mm - sosna , jesion , dąb 
możliwość zamówienia ościeżnicy regulowanej

• wkładki patentowe w systemie jednego klucza w tym jeden z gałką 
•  wizjer satyna lub patyna - • próg aluminiowy 
• zamek listwowy hakowy  • próg drewniany 9 cm 



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar.
Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.2 LATA

ramiak drewniany sosnowy obłożony 
obłogiem jesionowym lub dębowym 3 mm

doklejki jesionowe lub dębowe

JESION LUB DĄB

ramiak drewniany sosnowy 
obłożony obłogiem sosnowym 1,5 mm

ramiak drewniany sosnowy 
obłożony płytami HDF 3 mm

płycina frezowana MDF fornirowana 
naturalną okleiną sosnową

płycina frezowana MDF fornirowana 
naturalną okleiną jesionową lub dębową

płycina frezowana MDF malowana

płycina 

ramiak

SOSNA

SOSNA MALOWANA NA BIAŁO LUB Z PALETY RAL





W ramach stałego udoskonalenia naszych produktów zgodnie 
z wymogami rynkowymi i prawnymi producent Heban zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych
oraz wymiarów w oferowanych drzwiach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.



SALONY FIRMOWE:

Łódź

ul.Krótka 15

(róg Zachodniej)

tel. 517 663 219, 608 441 941

Pabianice

ul.Partyzancka 134

tel. 509 641 417 e-mail: pu.heban@gmail.com
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