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S Design
S-Design to forma drzwi odpowiadająca 
współczesnym trendom projektowym, 
nakierowanym w dużej mierze na 
minimalizm, harmonię i czystość formy. 
Istotą S-Design jest jest stworzenie 
jednej płaszczyzny między skrzydłem i 
ościeżnicą, oraz ograniczenie widocz-
ności okuć drzwiowych do minimum. 
Efektem S-Design są czyste linie  i niczym 
nie zakłócone płaszczyzny, co nadaje 
drzwiom nowoczesny, ale także 
ponadczasowy charakter. Ościeżnica 
z opaską typu DREW, ukryte zawiasy  
z pełną regulacją 3-D i minimalna blacha 
zaczepowa ze stali nierdzewnej dopełniają 
całości. O ile jest to możliwe, zalecana 
jest rezygnacja z odwiertu pod  klucz  
i pozostawienie samej klamki. 
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Licujące się elementy drzwiowe to znak czasu 
obecnej filozofii projektowej. Ościeżnice Double Flat 
umożliwiają realizację marzenia, aby stworzyć jedną  
płaszczyznę między skrzydłem, ościeżnicą i ścianą. 

Double Flat



Ościeżnica Double Flat to rozwiązanie dla  
takich przypadków, kiedy nie mamy możliwości 
etapowego montażu najpierw ościeżnicy kon-
strukcyjnej, a potem zewnętrznej, tylko mamy 
otwór drzwiowy wykonany ,,na gotowo’’. To roz-
wiązanie wymaga jednak szczególnie dokład-
nego przygotowania otworów drzwiowych.

Do systemu drzwi i oście-
żnic Double Flat i Invisible 
opcjonalnie zalecamy wy- 
konanie aluminiowych co- 
kołów podłogowych zlico- 
wanych ze ścianą i oście-
żnicą.

listwa X/80

Invisible to system nie- 
widocznej ościeżnicy alumi- 
niowej. Ościeżnicę montujemy 
na etapie wykańczania ścian 
tak, aby móc wykończyć ją 
wyprawą tynkową. Możliwe 
jest wówczas identyczne 
wykończenie skrzydła i oś-
cieżnicy np. za pomocą 
farby, tynku, kamienia, lami- 
natu, czy innych materiałów 
wykończeniowych.Opcjo-
nalnie ościeżnica może być 
wykonana bez belki górnej do 
wysokości sufitu.
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Invisible



Możemy wykonać drzwi  
otwierane przez ościeżni-
cę i zlicowane od strony  
zawiasowej.
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