


Twoje drzwi, 
Twój świat
Poznaj drzwi Budvar – trwalsze niż inne, inspirowane  
rytmem i charakterem pięknych miast europejskich.

Drzwi wejściowe to wizytówka Twojego domu, dlatego 
niezwykle istotne jest zadbanie zarówno o ich wysoką jakość, 
jak i piękny wygląd. Stanowią pierwszą linię obrony przed 
zagrożeniami z zewnątrz – także przed kaprysami pogody 
i ulicznym hałasem. Nie sposób zliczyć, ile razy w ciągu 
roku je otwieramy i zamykamy. Muszą być solidne, trwałe 
i idealnie dopasowane do charakteru budynku, by Twoi 
goście przekraczali próg domu z zachwytem. 



BUDVAR  |  3

jej budowa decyduje o trwałości  
i stabilności drzwi

ościeżnica | stabilność

od nich zależeć będzie komfort  
codziennej obsługi drzwi

klamka lub pochwyt | funkcjonalność

element okucia, dzięki któremu Twoje 
drzwi zachowają stabilną formę na lata

zawiasy | trwałość

serce drzwi ukryte wewnątrz skrzydła, które decyduje  
o ochronie antywłamaniowej Twojego domu

zasuwnica | bezpieczeństwo

odpowiednio dopasowany zapewni Ci swobodne 
przechodzenie bez potknięć, a zastosowana 
przekładka termiczna ograniczy straty ciepła

próg | komfort użytkowania

punkt centralny drzwi nadający im  
odpowiedniego wyglądu – w zależności  
od wybranego wariantu, Twoje drzwi 
mogą wyglądać inaczej od wewnątrz  
i na zewnątrz

wypełnienie | estetyka

nadaje całej konstrukcji stabilności,  
a odpowiednie połączenie z ościeżnicą 
zapewnia komfort termiczny i zapobiega 
nadmiernej utracie ciepła z domu

skrzydło | sztywność i szczelność

Zobacz na co zwrócić uwagę wybierając najlepsze 
drzwi do domu



Drzwi – Aluminium czy PVC?

Drzwi aluminiowe

Najtrwalsze drzwi, które zachowają pełnię swoich 
właściwości i piękny wygląd przez lata.

Drzwi aluminiowe są odporne na zmienne  
warunki atmosferyczne oraz różnicę temperatur.

Drzwi aluminiowe mogą być wyposażone
w nowoczesne wypełnienia ozdobne w postaci nakładki
jednostronnej, dwustronnej lub panelu wsadowego. Pamiętaj, 
że w zależności od wybranego wariantu drzwi mogą wyglądać 
inaczej od wewnątrz i na zewnątrz.

Wyjątkowa sztywność i lekkość konstrukcji  
sprawi, że codzienna obsługa Twoich  
drzwi będzie bardzo komfortowa.

Bogata kolorystyka obejmująca pełną paletę RAL i kolory 
drewnopodobne pozwalają na dopasowanie designu drzwi  
do wyglądu budynku. 

panel nakładkowy – skrzydło i wypełnienie stanowią jedną płaszczyznę, bez widocznego podziału
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Drzwi PVC

Ciepłe drzwi, które zagwarantują Tobie  
i Twoim domownikom wysoki komfort termiczny  
i akustyczny. 

Kolor oraz kształt profilu drzwi PVC możesz  
idealnie dopasować do designu okien Budvar, aby 
zadbać o spójny wygląd elewacji Twojego domu. 

Drzwi PVC są wyposażone w ozdobne wypełnienia 
w postaci panelu wsadowego. 

Z dbałości o ekologię do produkcji drzwi nie używamy 
ołowiu, kadmu i innych związków metali ciężkich, 
chroniąc środowisko naturalne.

Profile Titanium Technology, z których produkowane 
są drzwi Budvar cechują się wyjątkową termiką, 
dużą sztywnością, niezwykłym połyskiem i wysoką 
odpornością powierzchni.

panel wsadowy – z widocznym podziałem na skrzydło i wypełnienie



Design – kolekcje ozdobnych wypełnień
Jedni kochają artystyczny, hiszpański design, inni wolą proste i minimalistyczne formy Skandynawii – dlatego zabieramy Cię w podróż po Europie i jej wyjątkowych miastach. 
Zdecyduj, gdzie czujesz się najlepiej i jakie drzwi zewnętrzne będą najlepiej współgrać z Twoim domem.

Helsinki Amsterdam Berlin Madrid
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Monaco London Split Palermo Warsaw
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Helsinki
Nowoczesne i minimalistyczne wzory  
z geometrycznymi przeszkleniami  
oraz aplikacjami ze stali nierdzewnej,  
nawiązujące do surowego,  
finlandzkiego designu.

kolor: RAL 7021 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm

Helsinki 5.1



kolor: ciemny beton
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1800 mm

Helsinki 1.1
kolor: RAL 5003 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1000 mm

Helsinki 6.8
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kolor: RAL 7046 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm

Helsinki 8.1
kolor: winchester
szyba: satinato
pochwyt: T25-W, INOX, 1400 mm

Helsinki 9.2

Helsinki
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Kolekcja stworzona dla osób poszukujących 
drzwi w oryginalnym stylu. 
Wzory zdobione regularnymi frezami 
będą designerskim wyróżnikiem 
całego budynku.

kolor ramy: RAL 9005
kolor wypełnienia: mosiądz
pochwyt: T2-90, czarny, 1800 mm

Amsterdam 4.6

Amsterdam



kolor: RAL 7012
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm

Amsterdam 2.2
kolor: RAL 6004
pochwyt: T1-90, czarny, 1200 mm

Amsterdam 4.3
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kolor: RAL 6011
pochwyt: T2-90, INOX, 1800 mm

Amsterdam 4.4
kolor: RAL 7033
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, czarny, 580 mm

Amsterdam 1.1

Amsterdam
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Klasyczne i oszczędne w formie drzwi 
z elementami szkła, stworzone dla entuzjastów 
prostoty i minimalistycznego designu.

kolor: RAL 9006 mat
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T19D-90, INOX mat  
i drewno, 1200 mm

Berlin 4.3

Berlin



kolor: RAL 9007 mat
szyba: reflex grafit
pochwyt: T1-90, INOX, 1000 mm

Berlin 4.1
kolor: RAL 9005 struktura
szyba: reflex grafit
pochwyt: T33-90, czarne włókno 
węglowe i drewno, 480 mm

Berlin 2.5
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kolor: orzech
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T34-90, czarne włókno 
węglowe, 500 mm

Berlin 5.2
kolor: dąb bielony
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm

Berlin 7.2

Berlin
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Bogactwo ornamentowych wzorów, dzięki 
którym drzwi stają się oryginalnym wyróżnikiem
całego domu. Zaprojektowane z myślą o osobach 
poszukujących rozwiązań o artystycznym  
charakterze.

kolor: RAL 7033 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.4

Madrid



kolor: RAL 9006 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1800 mm

Madrid 1.2
kolor: RAL 7031 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.7



BUDVAR  |  23

kolor: RAL 9016 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 1000 mm

Madrid 1.5
kolor: RAL 8019 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm

Madrid 1.8

Madrid
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Drzwi o niebanalnym, unikatowym 
charakterze z elementami czarnego szkła 
lacobel. Idealnie wkomponują się w industrialne, 
nowoczesne fasady budynków.

kolor: RAL 6020 mat
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T2-45, INOX, 1200 mm

Monaco 2.1

Monaco



kolor: RAL 7016 struktura
szyba: piaskowana  
z przezroczystymi  paskami 
pochwyt: T39-90, INOX mat  
i czarne szkło lacobel, 1600 mm

Monaco 1.6
kolor ramy: RAL 9005
kolor wypełnienia: beton marmurowy
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm

Monaco 1.1
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kolor: RAL 7023 mat
szyba: piaskowana  
z przezroczystymi  paskami 
pochwyt: T34-90, czarne włókno 
węglowe, 500 mm

Monaco 2.3
kolor: RAL 9005 mat
pochwyt: T39-90, INOX mat  
i czarne szkło lacobel, 1600 mm

Monaco 2.4

Monaco
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Kolekcja London to propozycja dla wielbicieli 
klasycznego, angielskiego wzornictwa. 
Gustowne, regularne tłoczenia nadają drzwiom 
bardzo eleganckiego wyglądu.

kolor: RAL 3011 mat
pochwyt: T1-90, INOX, 1800 mm

London 1.5

London



kolor: RAL 7035 mat
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm

London 1.4
kolor: RAL 6019 struktura
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm

London 1.1
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kolor: RAL 5024 mat
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm

London 1.7
kolor: RAL 7043 mat
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm

London 1.8

London
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Drzwi przywołujące swoim wyglądem krajobraz 
malowniczej Chorwacji, gdzie strzeliste góry 
łączą się z gładką taflą Adriatyku. Harmonijne
połączenie szkła i regularnych frezów 
doskonale sprawdzi się w każdym budynku.

kolor: RAL 7016 struktura
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T33-90, czarne włókno 
węglowe i drewno, 490 mm

Split 4.2



kolor: RAL 8017 mat
szyba: reflex brąz
pochwyt: T1-90, czarny, 1800 mm

Split 2.3
kolor: RAL 7009 mat
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, czarny, 580 mm

Split 1.3
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kolor: RAL 7043 mat
szyba: reflex grafit
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm

Split 5.6
kolor: RAL 7033 mat
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm

Split 5.8

Split
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Drzwi inspirowane eklektycznymi krajobrazami
malowniczego Palermo, pasujące zarówno 
do nowoczesnego, jak i klasycznego 
budownictwa.

kolor: antracyt struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-45, INOX, 580 mm

Palermo 11.1

Palermo



kolor: biały
klamka: Venus, INOX

Palermo 7.0
kolor: biały
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T1-45, INOX, 1200 mm

Palermo 10.1
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kolor: złoty dąb
szyba: crepi
klamka: Dublin, złota anoda

Palermo 2.1
kolor: orzech
pochwyt: T2-45, INOX, 800 mm

Palermo 14.1

Palermo
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Inspiracją do powstania kolekcji był różnorodny 
charakter i wielkomiejski, dynamiczny rytm życia 
Warszawy. Ozdobne wypełnienia wykonane 
są w całości ze szkła, na którym futurystyczne 
wzory przeplatają się z modernizmem 
i art deco.

kolor: biały
szyba: piaskowana  
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw 1

Warsaw



kolor: biały
szyba: piaskowana  
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw 2
kolor: biały
szyba: piaskowana  
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw 3
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kolor: biały
szyba: piaskowana  
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw 4
kolor: biały
szyba: piaskowana  
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw 6

Warsaw



75 mm

niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną

do wewnątrz lub na zewnątrz

wsadowe (36 mm), 
nakładka jednostronna (60 mm), 

nakładka dwustronna (75 mm)
standardowa, 

renowacyjna (profil wykończeniowy), 
monoblok (profil wykończeniowy)

Aliplast – Genesis

Warianty konstrukcji drzwi aluminiowych

ALU Classic ALU Dream ALU Premium
ekonomiczny wariant drzwi aluminiowych drzwi aluminiowe o podwyższonych  

parametrach termicznych
perfekcyjny design i izolacja termiczna

GŁĘBOKOŚĆ  
RAMY 65 mm

PRÓG niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną

KIERUNEK  
OTWIERANIA do wewnątrz lub na zewnątrz

OPCJE  
WYPEŁNIENIA wsadowe (36 mm)

TYP  
OŚCIEŻNICY

standardowa, 
renowacyjna (profil wykończeniowy), 

monoblok (profil wykończeniowy)

PROFIL Aliplast – Imperial

95 mm

niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną

do wewnątrz lub na zewnątrz

nakładka dwustronna (95 mm) 

standardowa, 
renowacyjna (profil wykończeniowy), 

monoblok (profil wykończeniowy)

Aluprof – MB 104
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Warianty konstrukcji drzwi PVC

T-Door Elegant T-Door Smooth
trwałe, masywne drzwi PVC subtelne w wyglądzie, 

ciepłe drzwi z 3 uszczelką w standardzie

GŁĘBOKOŚĆ  
RAMY

PRÓG

KIERUNEK  
OTWIERANIA

OPCJE  
WYPEŁNIENIA

TYP  
OŚCIEŻNICY

70  mm

niski próg aluminiowy 
z przekładką termiczną

do wewnątrz lub na zewnątrz

wsadowe (36 mm)

standardowa, renowacyjna, monoblok

82 mm

niski próg aluminiowy 
z przekładką termiczną

do wewnątrz

wsadowe (36 mm)

standardowa, renowacyjna



Kolorystyka drzwi aluminiowych

Kolory z palety RAL

Lakiery strukturalne

Lakiery strukturalne
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDS01 Dąb Szary/Gray Oak
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDMH01 Mahoń/Mahogany
 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDWG01 Wenge
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Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSN01 Sosna/Pine
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDZD01 Złoty Dąb/Golden Oak
  

Aliplast Wood Colour Effect

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDDB01 Dąb Bagienny/Swamp Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDMH03 Ciemny Mahoń/Dark Mahogany 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBK01 Buk/Beech 

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDBL01 Dąb Bielony/Bleached Oak

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

WDSR01 SIENA ROSSO

Aliplast Sp. z o.o.
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin

T: + 48 81 745 50 30 F: +48 81 745 50 31
I: www.aliplast.pl E: biuro@aliplast.pl

Uwaga: kolory zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

Aliplast Wood Colour Effect

 WDWN01 Winchester 
   

Aliplast Wood Colour Effect

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

 WDOR01 Orzech/Walnut
  

z wykończeniem matowym, strukturalnym i satynowym

dostępne wyłącznie dla paneli ozdobnych

Kolorystyka uzależniona jest od wybranego wariantu wypełnienia. O szczegółową ofertę zapytaj sprzedawcę.

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Barwa i struktura produktu mogą odbiegać od tych, przedstawionych w katalogu.

wszystkie 
pozostałe 
kolory 
z palety

7016

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

RUST01 Rdza Rustykalna/Rustic Rust
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

rdza 
rustykalna

 9006

 srebro

 7043

beton 
marmurowy

 7024

mosiądz

8019

corten

9005

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI01 Jasny beton/Light Concrete
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

jasny 
beton

9007

rdza

9016 7021 

new!new!

Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!
 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

LOVI02 Ciemny Beton/Dark Concrete 
Uwaga: kolory i struktura zamieszczonych próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu!

 tone and structure of final product can be different from colour sample!Caution:

Aliplast Wood Colour Effect

ciemny 
beton 

dąb 
szary mahoń

wenge

buk 
bielony siena 

złota 
wiśnia

sosna złoty dąb 

winchester 

dąb 
bagienny

ciemny 
mahoń

buk

dąb 
bielony

siena rosso 

klasyczny 
złoty dąb 

orzech 

7035

złoto

RAL
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Okleiny grupa I

Okleiny grupa II

Okleiny grupa III

Kolorystyka uzależniona jest od wybranego wariantu wypełnienia. Istnieje możliwość wyboru kolorów spoza oferty, na indywidualne zapytanie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.   

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Barwa i struktura produktu mogą odbiegać od tych, przedstawionych w katalogu. 

Kolorystyka drzwi PVC

DB703

bazalt  
gwieździsty

UQ901-Z8
dąb brązowy

YEM69-Z8
biel kremowaszary srebrny

UR602-Z8
sapeli

G0502-Z8
daglezjasosna vintage

B2303-G7KACV8-Z8 F4703004

woodec  
dąb toffi

biały 

czarny gładki złoty dąb
UK101-Z8

dąb norman
A1002-Z3

biała okleina
WAQ50-Z6KDB74-Z8

antracyt 
struktura

KDB74-F7

antracyt 
gładki

F4466062
polska sosna
G4301-G7

orzech
UK103-Z8

dąb bielony
F4563081 F4703001

woodec  
dąb miodowy



Pochwyty

T1-45 T1-90 T2-45 T2-90 T30-90
średnica: Ø30 mm

długość: 580 mm, 800 mm,1000 mm, 
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm

kolor: INOX, czarny,  
anoda czarna szczotkowana, 
anoda INOX szczotkowana

średnica: Ø30 mm
długość: 580 mm, 800 mm,1000 mm, 

1200 mm,  1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny, 

anoda czarna szczotkowana, 
anoda INOX szczotkowana

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm, 800 mm,1000 mm, 

1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny, 

anoda czarna szczotkowana, 
anoda INOX szczotkowana

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm, 800 mm,1000 mm, 

1200 mm,1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny, 

anoda czarna szczotkowana, 
anoda INOX szczotkowana

przekrój: 45x25 mm
długość: 600 mm, 800 mm, 1000 mm,  

1200 mm, 1600 mm, 2000 mm
kolor: INOX mat

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU

wpuszczony – dostępny tylko 
dla paneli nakładkowych

prosty – dostępny tylko 
dla paneli nakładkowych

skośny
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T18D-45 T19D-90 T32-90 T33-90 T39-90
średnica: Ø30 mm

długość: 600 mm, 800 mm, 
1200 mm, 1600 mm

kolor: INOX mat i drewno

średnica: Ø30 mm
długość: 600 mm, 800 mm, 

1200 mm, 1600 mm
kolor: INOX mat i drewno

przekrój: 40x10 mm
długość: 480 mm

kolor: czarna stal i drewno

przekrój: 50x20 mm
długość: 490 mm

kolor: czarne włókno węglowe i drewno

przekrój: 40x20 mm
długość: 1600 mm

kolor: INOX mat i czarne szkło lacobel



Pochwyty

T35-90 T36-90 T34-90 T29-W T25-W
przekrój: 40x10 mm

długość: 480 mm
kolor: czarna stal

przekrój: 40x10 mm
długość: 450 mm
kolor: czarna stal

średnica: Ø34 mm
długość: 500 mm

kolor: czarne włókno węglowe

szerokość: 61 mm
długość: 800 mm, 1200 mm, 

1600 mm,  2000 mm
kolor: INOX mat, aluminium 

lakierowane w dowolnym kolorze 
z palety RAL

szerokość: 185 mm
długość: 1400 mm

kolor: INOX mat

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU

wpuszczony – dostępny tylko 
dla paneli nakładkowych

prosty – dostępny tylko 
dla paneli nakładkowych

skośny
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T24-W T13-90 T21-90 T22-90 T23-90
szerokość: 155 mm
długość: 550 mm
kolor: INOX mat

przekrój: 40x20 mm
długość: 1000 mm

kolor: INOX mat

przekrój: 40x10 mm
długość: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm

kolor: INOX mat

przekrój: 100x5 mm
długość: 1800 mm, 2000 mm, 

2200 mm, 2400 mm
kolor: INOX mat

przekrój: 100x5 mm
długość: 1500 mm, 1800 mm, 
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

kolor: INOX mat



Pochwyty

Klamki

pochwyt aluminiowy 
owalny

Saturn

pochwyt aluminiowy 
prostokątny

Victory

pochwyt aluminiowy 
trójkątny

Sole

gałka na długim 
szyldzie

Sole owalna

pochwyt „P” na długim 
szyldzie

Dublin Liverpool Venus

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm

kolor: stare złoto, szary antracyt mat, 
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

kolor: stare złoto, 
szary antracyt mat, 

RAL 8003, biały, srebrny, 
czarny

dostępna również 
w opcji pod roletę

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm

kolor: stare złoto, szary antracyt mat, 
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

kolor: stare złoto, 
szary antracyt mat, 

RAL 8003, biały, srebrny, 
czarny

dostępna również 
w opcji pod roletę

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm

kolor: stare złoto, szary antracyt mat, 
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

kolor: mosiądz połysk, 
nikiel szczotkowany

kolor: stare złoto, szary antracyt mat, 
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

kolor: mosiądz połysk

kolor: stare złoto, szary antracyt mat, 
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

kolor: anoda srebrna F1, 
anoda złota F4, 
anoda F6 INOX
szczotkowana, 

anoda czarna F9005, 
biały, anoda czarna

F9005 szczotkowana

kolor: RAL 9016, 
RAL 8707, tytanowy

kolor: INOX
dostępna również 
w opcji pod roletę
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Szkło
Przeszklenia w drzwiach zbudowane są z jedno lub dwukomorowych pakietów szybowych z ciepłą ramką dystansową oraz szkłem bezpiecznym. Szeroka oferta szyb, zawierająca m.in. szkło przezroczyste,  
piaskowane, oranamentowe oraz w formie lustra weneckiego, pozwalają na idealne dopasowanie wyglądu i funkcjonalności drzwi do preferencji domowników.

szkło przezroczyste delta bezbarwna

reflex brąz

szkło piaskowane

delta matreflex srebrny

lustro weneckie chinchila biała

reflex grafit satinato (szkło matowe)

crepi



Zasuwnice
Chcemy, aby Twój dom był miejscem, w którym Ty i Twoi domownicy czujecie się wyjątkowo bezpiecznie. Dlatego nasze drzwi wyposażamy w wielopunktowe zasuwnice gwarantujące wysoką ochronę antywłama-
niową na poziomie klasy RC2. Sprawdź, który wariant zamka najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.

Zasuwnica automatyczna 6-punktowa z hakami 
i bolcami AS 3600
Automatyczna ochrona domu w 5 punktach – 
przy każdorazowym zatrzaśnięciu, drzwi blokują 
się automatycznie w 5 punktach na haki, bolce 
oraz zapadkę zamka głównego. Dzięki temu, wy-
posażając swoje drzwi w pochwyt od zewnątrz 
masz pewność, że będą chronić Twój dom, nawet 
gdy nie będą zamknięte na klucz. Przekręcenie 
klucza w zamku spowoduje zablokowanie drzwi 
w dodatkowym, 6 punkcie.
Opcjonalne wyposażenie: A-napęd, zaczep dzień/
noc, elektrozaczep, dodatkowy zamek

Zasuwnica manualna 10-punktowa z hakami  
i bolcami AS 2608
Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi 
wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdo-
razowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedy-
nie na zapadkę zamka głównego. Bezpieczne za-
ryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel 
możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku.
Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elek-
trozaczep

Zasuwnica manualna, 10-punktowa z hakami  
i bolcami AS 4648
Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki 
i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka 
głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne 
zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klu-
cza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla 
i uniemożliwi poruszenie klamką.

Zasuwnica półautomatyczna 6-punktowa  
z hakami i bolcami AS 2750 
Automatyczna ochrona domu w 3 punktach –  
samoczynne zaryglowanie drzwi, po ich każdo-
razowym zatrzaśnięciu zapewniają wysunięte  
z kaset 2 bolce oraz zapadka zamka główne-
go. Drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, 
będą chronić Twój dom w 3 punktach, bez użycia 
klucza. Po przekręceniu klucza w zamku, drzwi 
zostaną zaryglowane dodatkowo na 2 haki oraz 
masywny rygiel, a bolce wsuną się jeszcze głębiej 
w ramę drzwi.
Opcjonalne wyposażenie: elektrozaczep

Zasuwnica manualna 6-punktowa z hakami  
i bolcami AS 2600
Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi 
wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdo-
razowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedy-
nie na zapadkę zamka głównego. Bezpieczne za-
ryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel 
możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku.
Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elek-
trozaczep, dodatkowy zamek

Zasuwnica manualna, 6-punktowa z hakami 
i bolcami AS 4640
Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki 
i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka 
głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne 
zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klu-
cza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla 
i uniemożliwi poruszenie klamką.

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600

wersja sterowania

kluczem klamką

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane klamką

AS4540 As4648

Zasuwnice KFV obsługiwane kluczem

As2600 As2750 As3600
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Opcjonalne wyposażenie Twoich drzwi

Umożliwia otwieranie drzwi zablokowanych na 
haki i bolce przy użyciu klawiatury numerycznej  
(za pomocą krótkiego kodu numerycznego)  
lub czytnika linii papilarnych.
A-napęd wymaga podłączenia do prądu.

Potrzebujesz wsparcia w dopasowaniu najlepszych rozwiązań?  
Odwiedź najbliższy salon Budvar i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Poprzez ręczne ustawienie zaczepu w od-
powiedniej pozycji możliwe jest wyłączenie  
automatycznego blokowania drzwi na zapadkę  
zamka głównego. Dzięki temu, przebywając  
w ogrodzie czy na tarasie, nie musimy pamiętać 
o noszeniu przy sobie klucza by dostać się do 
domu.
Zaczep dzień/noc nie wymaga podłączenia  
do prądu.

Służy do zdalnego otwierania drzwi zablokowa-
nych wyłącznie na zapadkę zamka głównego. 
Dzięki impulsowi z zewnątrz, wysłanemu przy 
użyciu domofonu lub karty dostępu, możliwe jest 
otworzenie drzwi bez użycia klucza.
Elektorozaczep wymaga podłączenia do prądu.

A-napęd Zaczep dzień/noc Elektrozaczep
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Smart home – wygoda i bezpieczeństwo na miarę nowoczesnego domu
Chcemy, aby Twoje drzwi były nie tylko piękną wizytówką Twojego domu, ale również jego w pełni funkcjonalnym elementem. Wykorzystując sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie sprawić, że drzwi będą przewi-
dywać Twoje potrzeby o krok przed Tobą. Pozwól sobie ułatwić życie. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.

Dzięki klawiaturze masz możliwość sterowania  
swoimi drzwiami za pomocą krótkiego kodu  
numerycznego.

• W  każdej chwili możesz zmienić swój kod  
dostępu.

• Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na 
telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie 
na odległość 1 metra poprzez system Bluetooth.

• Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home.

Umożliwia otwieranie drzwi na podstawie odcisku  
palca, przyłożonego do niewielkiego czytnika  
umieszczonego na drzwiach. 

• W  każdej chwili możesz dodać lub usunąć  
dostęp kolejnej osobie.

• Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na 
telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie 
na odległość 1 metra poprzez system Bluetooth.

• Z  poziomu aplikacji sprawdzisz kto, o  której  
godzinie otwierał Twoje drzwi.

• Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home.

Dzięki integracji z  centralnym systemem Smart 
Home będziesz mieć możliwość zdalnego  
sterowania swoimi drzwiami w  dowolnym miejscu  
i czasie. 

• Poprzez aplikację otworzysz i zamkniesz drzwi 
z dowolnego miejsca na świecie.

• System Smart Home umożliwi Ci tworzenie  
indywidualnych scenariuszy dopasowanych do 
rytmu dnia, aby dbać o bezpieczeństwo Twoje  
i Twoich domowników, np.  otworzy je i zamknie  
o  wyznaczonych godzinach oraz poinformuje  
Cię, kiedy Twoje drzwi zostaną otwarte  
o nietypowej porze. 

• Rozwiązanie wymaga centrali Smart Home.

Klawiatura numeryczna Czytnik linii papilarnych Sterowanie drzwiami poprzez system 
SMART HOME



Drzwi techniczne aluminiowe | ALU Tech

Trwałe i lekkie drzwi techniczne, które zachowają pełnie swoich właściwości i estetyczny  
wygląd przez lata. ALU Tech dedykowane są do pomieszczeń gospodarczych w zabudowie 
jedno- i wielorodzinnej, np. jako dodatkowe drzwi boczne czy drzwi do garażu.

• Wykonane z ciepłych profili aluminiowych gwarantujących ochronę termiczną.
• Dostępne w pełnej palecie kolorów RAL.
• Wypełnienie w postaci szyby bądź pełnego, gładkiego panelu.
• Posiadają klasyczną klamkę oraz zamek na klucz.
• Sterowane za pomocą klucza.

GŁĘBOKOŚĆ RAMY 65 mm

WYSOKOŚĆ ZŁOŻENIA 134 mm

PRÓG niski próg aluminiowy z przekładką termiczną

KIERUNEK OTWIERANIA do wewnątrz lub na zewnątrz

OPCJE WYPEŁNIENIA wsadowe

TYP OŚCIEŻNICY
standardowa, 

renowacyjna (profil wykończeniowy), 
monoblok (profil wykończeniowy)
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GŁĘBOKOŚĆ RAMY 82 mm

WYSOKOŚĆ ZŁOŻENIA 141 mm

PRÓG niski próg aluminiowy z przekładką termiczną

KIERUNEK OTWIERANIA do wewnątrz

OPCJE WYPEŁNIENIA wsadowe

TYP OŚCIEŻNICY standardowa, 
renowacyjna

Drzwi techniczne PVC | T-Door Tech

Drzwi wykonane z wysokiej jakości PVC, które świetnie sprawdzą się jako wejście do piwnicy, 
czy pomieszczenia gospodarczego. Dzięki spójnej kolorystyce z pozostałymi produktami z PVC 
od Budvar ich wygląd pozostanie w harmonii z całym budynkiem.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. 
Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.

• Produkowane w technologii Titatnium Technology, gwarantującej trwałość i sztywność produktu.
• Dostępne w aż 20 wariantach kolorystycznych – od klasycznych bieli i szarości, po barwy  

idealnie odwzorowujące naturalne drewno.
• Posiadają dwie uszczelki w standardzie, dzięki czemu chronią pomieszczenia przed utratą ciepła.
• Wypełnienie w postaci szyby lub pełnego, gładkiego panelu.
• Wyposażone w klamkę oraz zamek na klucz.
• Sterowane za pomocą klamki bądź klucza.



BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa 
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl

Zajrzyj do naszego poradnika na 
www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.
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