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PANELDOOR to prężnie rozwijająca się marka, która łączy w sobie  
młodość i doświadczenie.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, rozbudowanemu  
parkowi maszynowemu oraz stosowaniu najwyższej jakości materiałów,  
WYPEŁNIENIA DRZWIOWE naszej firmy charakteryzują się dużą  
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, trudne warunki  
atmosferyczne czy hałas. 

Bogate wzornictwo i kolorystyka, różnorodność szklenia pozwalają  
dobrać wypełnienie nawet najbardziej wymagającemu Klientowi. 

Wypełnienia drzwiowe PANELDOOR sprawiają, że każdy czuje się  
komfortowo we wnętrzu swojego domu. Szeroki wybór wzorów i atrakcyjny  
stosunek ceny do jakości spełniają najwyższe oczekiwania  naszych Klientów.

Mogą Państwo dopasować wygląd drzwi do własnych upodobań  
i do wybranej stolarki okiennej. Modyfikacja istejącego wzoru?  
Wzór na życzenie Klienta? Dla firmy PANELDOOR to NIE problem!!!
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SERIA NOWOCZESNOŚĆ

| SN-230
•  kolor: 701605-167
• frezy poziome tylko zewnątrz

| SN-240
•  kolor: 715505-167
• frezy poziome tylko zewnątrz

| SN-260
•  kolor: 701605-083
• frezy poziome tylko zewnątrz



4 SERIA NOWOCZESNOŚĆ

www.paneldoor.pl

| SN-340
•  kolor: 701605-167
•  aplikacje poziome  
ze stali szlachetnej tylko zewnątrz

| SN-330
•  kolor: BIAŁY
•  aplikacje poziome  
ze stali szlachetnej tylko zewnątrz

| SN-360
•  kolor: 2178007
•  aplikacje poziome  
ze stali szlachetnej tylko zewnątrz

| SN-410
•  kolor: 715505-083
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
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SERIA NOWOCZESNOŚĆ

| SN-420
•  kolor: 2178007
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
 

| SN-424
•  kolor: 701605-167
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe 

| SN-432
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: piaskowana wg wzoru 
• wypełnienie bezramkowe
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| SN-452
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: lacomat 
• wypełnienie bezramkowe

| SN-440
•  kolor: 515005
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe

| SN-436
•  kolor: 701605-167
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
 

| SN-450
•  kolor: 701605-167
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
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| SN-484
•  kolor: 715505-167
•  szyba: lacomat 
• wypełnienie bezramkowe 

| SN-510
•  kolor: 701205
•  szyba: piaskowana wg wzoru
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

| SN-514
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: lacomat
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

 

| SN-512
•  kolor: 701605-167
•  szyba: reflex grafit
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie
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| SN-532
•  kolor: 715505-083
•  szyba: lacomat
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

| SN-524
•  kolor: 715505-167
•  szyba: lacomat
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

| SN-536
•  kolor: 2178007
•  szyba: szynszyla jasna
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

| SN-540
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: lacomat
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie
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| SN-546
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: lacomat
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie

| SN-610
•  kolor: 701605-083
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz

| SN-612
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz

| SN-598
•  kolor: 2178007
•  szyba: piaskowana wg wzoru
•  ramki ze stali szlachetnej  
obustronnie 
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| SN-640 LEWE
•  kolor: 701605-167
•  szyba: reflex grafit
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz

| SN-632
•  kolor: 2178007
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz 

| SN-642
•  kolor: 701605-167
•  szyba: lacomat 
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz

| SN-626
•  kolor: 715505-083
•  szyba: lustro weneckie
• wypełnienie bezramkowe
• frezy tylko zewnątrz
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SERIA PRESTIŻ

| SP-410F
•  kolor: RAL DB 701
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz

| SP-412F
•  kolor: RAL 7035
•  szyba: lacomat 
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

| SP-411F
•  kolor: RAL 7032
•  szyba: piaskowana wg wzoru 
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

| SP-412F/1
•  kolor: RAL 7032
•  szyba: lacomat 
•  zlicowane aplikacje DECORAL  
tylko zewnątrz 
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SERIA PRESTIŻ

| SP-426F
•  kolor: RAL DB 703
•  szyba: reflex grafit
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz

| SP-430F/1
•  kolor: RAL 7012
•  szyba: piaskowana wg wzoru 
•  zlicowane aplikacje DECORAL  
tylko zewnątrz 

| SP-440F
•  kolor: RAL 9007
•  szyba: piaskowana wg wzoru 
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

| SP-420F
•  kolor: RAL DB 703
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 
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SERIA PRESTIŻ

| SP-441F
•  kolor: RAL 7016 + RAL 3011
•  szyba: reflex grafit 
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

| SP-446F
•  kolor: RAL 7016
•  szyba: lacomat
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

| SP-450F
•  kolor: RAL 7005
•  szyba: lacomat
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 

|  SP-480F
•  kolor: RAL 7016
•  szyba: piaskowana wg wzoru
• zlicowane intarsje tylko zewnątrz 
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|SK-1
•  kolor: 2178001
•  szyba: szynszyla bezbarwna

|SK-2
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: deszczyk

|SK-3
•  kolor: 701605-083
•  szyba: lacomat

|SK-4
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: deszczyk
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SERIA KLASYKA

|SK-5
•  kolor: 701205
•  szyba: kora

|SK-4/1
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: witraż

|SK-6
•  kolor: 2178001
•  szyba: float
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SERIA KLASYKA

|SK-10
•  kolor: RAL 6009
•  szyba: lacomat

|SK-9
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: szynszyla bezbarwna

|SK-8
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: reflex brąz

|SK-7
•  kolor: 2178007
•  szyba: lacomat
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SERIA KLASYKA

|SK-13
•  kolor: BIAŁY
•  szyba: piaskowana wg wzoru

|SK-14
•  kolor: 701605-167
•  szyba: lustro weneckie

|SK-12
•  kolor: 2178001

|SK-11
•  kolor: 701605-167
•  szyba: szynszyla bezbarwna
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PRZESZKLENIA

Oferujemy szeroką gamę szyb z motywem, ornamentowych i przezroczystych. 
Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z doświetlem i naświetlem.

float

kora bezbarwna

delta mat

reflex grafit

szynszyla  
bezbarwna

mirra star
lustro weneckie

deszczyk  
bezbarwny

alt deutch  
bezbarwny

master carre

decormat

lacomat

delta  
bezbarwna
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WYBRANE KOLORY WYPEŁNIEŃ

701605-083  
antracyt gładki

308105 
czerwono-brązowy

2178001  
złoty dąb
2178001 
złoty dąb

715505-083 
srebrno-szary gładki

RAL 7016

RAL 7038

701605-167  
antracyt struktura

612505 
ciemno-zielony

701605-167 
antracyt struktura

612505
ciemno-zielony

RAL DB 703  
/ tylko aluminium

RAL 9007

2178007  
orzech

2065021 
mahoń

2178007 
orzech

2065021
mahoń

RAL 7032

RAL 6009

701605-083 
antracyt gładki

308105
czerwono-brązowy

RAL DB 701  
/ tylko aluminium

RAL 3011

701205  
bazaltowo-szary 

715505 - 167 
srebrno-szary struktura

RAL 9016

RAL 9006

701205 
bazaltowo-szary 

715505 - 167
srebrno-szary struktura

RAL 9016

RAL 9006

Oferujemy do wyboru: • powłoki drewnopodobne tzw. DECORAL • kolory z palety RAL  
• kolory strukturalne • okleiny firm Renolit, Hornschuch i Cova
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AKCESORIA

Pochwyty są przeznaczone do montażu we wszystkich rodzajach wypełnień. 
Charakteryzują się stabilnym mocowaniem oraz niepowtarzalnym designem.  

Na życzenie Klienta długość oraz rozstaw pochwytu są zmienne.

PZ18

PZ27 40x20

PZ19

PZ29 40x40

PZ20

PZ6 r30

PZ30b

PZ6 w30

PZ31 b30 PZ32

PZ13r PZ13b
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AKCESORIA

PQ-45 długi

PZ41

PZ33 hb30

PZ38

PZ21

PZ17

PZ25

PZ1 PZ23

PZ36 PZ11 50x20

PP-45 długi
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AKCESORIA

 01- SREBRNA 
WRZUTKA NA LISTY

02-ZŁOTA 
WRZUTKA NA LISTY

03-BIAŁA 
WRZUTKA NA LISTY

Pochwyty są przeznaczone do montażu we wszystkich rodzajach wypełnień. 
Charakteryzują się stabilnym mocowaniem oraz niepowtarzalnym designem.  

Na życzenie Klienta długość oraz rozstaw pochwytu są zmienne.

PP-1 PP-5 PP-8 PP-45D PP-45 krótki, PQ-5 PQ-45 40x20 PQ-45 40x40



23

www.paneldoor.pl

RODZAJE WYPEŁNIEŃ

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE  

Mogą być wykorzystywane w stolarce PVC i ALUMINIOWEJ.  
Wypełnienia wykonywane na bazie blach aluminiowych  
oraz pianki poliuretanowej. Aluminiowa okładzina przykrywa  
skrzydło drzwiowe i nadaje nowoczesny wygląd. 

Produkujemy wypełnienia nakładkowe jednostronne  
i dwustronne, dopasowujemy nasz produkt pod wszystkie  
dostępne systemy ALUMINIOWE i PVC.

GŁÓWNE CECHY:
• materiał: ALUMINIUM i pianka poliuretanowa (PUR)
•  kolorystyka: do wyboru farby z palety RAL na bazie proszków  
firmy IGP oraz oklein firm Renolit, Hornschuch i Cova

•  szyby: wszystkie dostępne w ofercie piaskowane  
wg wzorów lub indywidualnych wzorów Klienta

• modyfikacja wzorów na życzenie Klienta

WYPEŁNIENIA WSADOWE 

Mogą być wykorzystywane w stolarce PVC  
i ALUMINIOWEJ. Charakteryzują się widocznym  
skrzydłem drzwiowym od strony wewnętrznej  
i zewnętrznej.

GŁÓWNE CECHY:
•  materiał: ALUMINIUM (stolarka ALU), laminaty HPL  
(stolarka PVC) i pianka poliuretanowa (PUR)

•  kolorystyka: 
-  do wyboru okleiny firm Renolit,  

Hornschuch i Cova oraz farby z palety RAL
-  farby akrylowe z palety RAL (zastosowanie w stolarce PVC)
-  farby proszkowe z palety RAL (zastosowanie  

w stolarce ALUMINIOWEJ)
•  szyby: wszystkie dostępne w ofercie piaskowane  
wg wzorów lub indywidualnych wzorów Klienta

• modyfikacja wzorów na życzenie Klienta

Materiał, kolorystykę, szyby, wymiar i grubość wypełnienia  
dostosowujemy do wymagań Klienta. 
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Paneldoor s.c.
tel. +48 782 073 870, tel. +48 887 328 801 / 802, e-mail: handel@paneldoor.pl

www.paneldoor.pl /      @paneldoorsc /      paneldoor_sc


