
KATALOG PRODUKTÓW

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
GALAXY

Cennik aktualny od dnia 01.11.2021 r.

EVO75GAL90



90 mm

Ościeżnica wykonana jest z profila Aliplast Star
o głębokości zabudowy 90mm. Wypełnienie

środkowej komory pianką  PUR

75 mm

Płaszcz aluminiowy

Rama aluminiowa
z izolacją termiczną

Próg aluminiowy
z przekładką termiczną

Izolacja

Szyba dwukomorowa

Izolacja

Szyba trójkomorowa
Płaszcz aluminiowy

Rama aluminiowa
z izolacją termiczną

Próg aluminiowy
z przekładką termiczną

Drzwi EVO75 Ościeżnica wykonana jest z profila Aliplast Genesis
o głębokości zabudowy 75mm. Wypełnienie

środkowej komory pianką PUR

Drzwi GAL90

bez szkła
20,95 W/m K

ze szkłem
21,15 W/m K

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

bez szkła
20,8 W/m K

ze szkłem
20,98 W/m K

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA



Rysunki techniczne
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Drzwi EVO75Drzwi GAL90



Wypełnienie drzwi stanowi panel nakładkowy obustronnie zlicowany, 
pokryty blachą okładzinową o grubości 3mm od zewnątrz, 2mm od 
wewnątrz wypełniony pianką PUR. Grubość panela w drzwiach GEN90 
wynosi 90mm, w drzwiach EVO75 wynosi 75mm.

Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane są ze stali nierdzewnej 
o grubości 1mm, które mogą być naklejane na powierzchnie panelu lub 
zlicowane z powierzchnią wypełnienia, dając gładką powierzchnię drzwi.

Doświetla drzwiowe dostarczane są luzem do zmontowania indywidualnego.
Zamawiając drzwi z doświetlem, należy zawsze określić wymiar zewnętrzny doświetla.

Drzwi możemy wykonać w wersji otwieranej do wewnątrz, prawe lub lewe.
Otwieranie drzwi na zewnątrz dostępne w opcji za dopłatą tylko w drzwiach GAL 90.

Standardowe wymiary zewnętrzne ościeżnicy

1000 x 2000mm 1000 x 2100mm 1000 x 2200mm 1100 x 2100mm 1100 x 2200mm  •    •    •    •  

Standard wykonania

•  Wkładka bezklasowa nikiel GAL90 35x65, EVO 35x50 klucz/klucz

•  Zasuwnica manualna STVU M2 Winkhaus 3 punktowa

•  Zawiasy  Wala  rolkowe dowrębowe, 3-skrzy-dełkowe 3 szt, przy wymiarze większym niż  
1170x 2300 dodatkowy zawias

•  W przypadku pochwytu zewnętrznego stosujemy rozetę okrągłą ACUN062 w kolorze inox.

•  Do kalkulacji drzwi należy doliczyć jeden z zestawów zawierających klamkę wewnętrzną 
i pochwyt zewnętrzny!

•  Drzwi wyposażone są w zestaw kotew do montażu.

Wyposażenie standardowe drzwi

Kolorystyka drzwi

Wszystkie drzwi standardowo wykonane są w jednej z trzech opcji kolorystycznych.

Antracyt Szary Biały

Szklenie

Standardowy pakiet szklący trzykomorowy w drzwiach GAL90 oraz dwukomorowy 
w drzwiach EVO 75, gdzie zewnętrzne szyby są bezpieczne, wewnętrzna szyba jest matowa. 
Ramka międzyszybowa termiczna czarna.



Wymiary

Rozeta
zewnętrzna

Klamka z owalną rozetą od wewnątrz Zawiasy

Wymiar standardowy

Wymiar personalizowany

Szerokość od 900mm do 1300mm 
Wysokość od 1900mm do 2500mm

1000 mm szerokość x 2100 mm wysokość
1100 mm szerokość x 2100 mm wysokość 
1000 mm szerokość x 2000 mm wysokość 
1000 mm szerokość x 2200 mm wysokość
1100 mm szerokość x 2200 mm wysokość

1000 mm szerokość x 2100 mm wysokość
1100 mm szerokość x 2100 mm wysokość 
1000 mm szerokość x 2000 mm wysokość 
1000 mm szerokość x 2200 mm wysokość
1100 mm szerokość x 2200 mm wysokość

Szerokość od 900mm do 1300mm 
Wysokość od 1900mm do 2300mm

Wymiar standardowy

Wymiar personalizowany

Drzwi EVO75Drzwi GAL90

Detale

Zasuwnica 3-punktowa manualna

Wkładka bezklasowa
klucz/klucz



Cennik dopłat do drzwi

Wymiary specjalne 900mm - 1100 szerokości, 1900-2200 wysokości 326 zł
900mm - 1300 szerokości, 2210-2300 wysokości 830 zł

dopłata do drzwi

1. Drzwi w klasie RC2 pełne 250 zł
Drzwi w klasie RC2 przeszklone 500 zł
Doświetle do drzwi w klasie RC2 500 zł 

2. 5-Punktowa zasuwnica manualna Winkhaus 378 zł

3. Zamek automatyczny GU 378 zł
(brak możliwości montażu Elektrozaczepu) 

4. Zamek motoryczny z czytnikiem linii papilarnych 5387 zł
GU SECURE connet FS IN2.0 

5. Elektrozaczep z funkcją dzień / noc do zasuwnicy manualnej 410 zł
(do okucia z funkcją czasową producent zaleca stosowanie samozamykacza.)

 

ceny netto

2 43 5

Zamek
i zasuwnice 

dopłata do drzwi

1

RC2



Cennik dopłat do drzwi ceny netto

Wersja Otwieranie drzwi na zewnątrz (dotyczy GAL90)  260 zł

dopłata do drzwi

Kolor Antracyt na zewnątrz / Białe wewnątrz 830 zł  
lub Szare na zewnątrz / Białe wewnątrz

dopłata do drzwi

Szkło VSG obustronnie  250 zł

Przeszklenie

dopłata do drzwi

Antracyt
/ Białe

Szare
/ Białe



Cennik dopłat do drzwi ceny netto

Wymiary doświetli od 300mm
do 1200mm szerokości.

Wymiary doświetla górnego
od 300mm do 1500mm wysokości.

300-1500 mm  2530 zł

300-399 mm 2101 zł
400-499 mm 2233 zł
500-599 mm 2288 zł
600-699 mm 2365 zł 
700-799 mm 2497 zł 
800-899 mm 2904 zł 
900-999 mm 3168 zł
1000-1099 mm 3432 zł
1100-1190 mm 3696 zł
1200 mm 3828 zł

A B C D E

dopłata do drzwi

Zestawy
okuć

Doświetla

dopłata do drzwi

dopłata
do drzwi

Zestaw 1: Pochwyt 1600 mm ze stali nierdzewnej, 693 zł 
od wewnątrz klamka dzielona z rozetą owalna 

Zestaw 2: Klamka dzielona z rozetą owalna od zewnątrz i od wewnątrz 326 zł   

Zestaw 3: Gałka od zewnątrz, klamka od wewnątrz  326 zł 

Zestaw 4: Pochwyt 500 mm ze stali nierdzewnej, 599 zł 
od wewnątrz klamka dzielona z rozetą owalna

1 2 3 4

500 mm1600 mm

Doświetla
prawe

lub lewe

Doświetla Górne



Cennik Cena drzwi w wymiarze i w wyposażeniu standardowym.
Pochwyt ze stali nierdzewnej 1600mm, klamka od wewnątrz inox

ceny netto

GAL90 M00

drzwi: 6567 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M00

drzwi: 6127 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M01

drzwi: 7029 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M01

drzwi: 6578 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M02

drzwi: 6567 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M02

drzwi: 6127 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M03

drzwi: 7524 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M03

drzwi: 7084 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M04

drzwi: 7139 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M04

drzwi: 6575 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M08

drzwi: 7425 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M08
drzwi: 6985 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł



Cennik Cena drzwi w wymiarze i w wyposażeniu standardowym.
Pochwyt ze stali nierdzewnej 1600mm, klamka od wewnątrz inox

ceny netto

GAL90 M09

drzwi: 7821 zł
+ pochwyt: 599 zł

EVO75 M09

drzwi: 7381 zł
+ pochwyt: 599 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M11

drzwi: 7821 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M11

drzwi: 7381 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M210

drzwi: 7821 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M210 

drzwi: 7381 zł
pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M211

drzwi: 7931 zł
+ pochwyt: 693 zł

EVO75 M211 

drzwi: 7579 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

GAL90 M212

drzwi: 7425 zł
+ pochwyt: 693 zł

+ otwierane
na zewnątrz: 260 zł

EVO75 M212 

drzwi: 6985 zł
+ pochwyt: 693 zł



Najważniejsze jest zawsze pierwsze wrażenie, dlatego myśląc o nowym domu drzwi wejściowe są 
kluczowym elementem inwestycji. Połączenie nowoczesnego wzornictwa oraz dbałości o detale 
z wysoką funkcjonalnością i dozą komfortu czynią drzwi  serii GALAXY idealnym rozwiązaniem dla 
Ciebie.

Błyskawiczna realizacja to czynnik, który również uwzględnisz budując swój wymarzony dom. 
Oferujemy kompleksowa obsługę, od pomiaru po montaż jednego z naszych Partnerów Handlowych.

Panel drzwiowy może różnić się delikatnie wyglądem pomiedzy stroną zewnętrzną, a wewnętrzną. Ujednolicenie wymaga indywidualnej 
kalkulacji. Dostawki w drzwiach posiadają zamontowane listwy szklące od wewnątrz. Szyba nie licuje z powierzchnią drzwi. Katalog 
zawiera zdjęcia poglądowe oraz wizualizacje drzwi, które nie odzwierciedlają faktycznie zamówionego przez konsumenta produktu według 
jego indywidualnej konfiguracji. Podane w katalogu ceny są cenami netto PLN przed rabatem (przysługuje im rabat handlowy). Oferta 
przedstawiona w katalogu nie jest w myśl przepisów Prawa Handlowego zobowiązaniem do wykonania robót w cenie.

BRANDWICA (centrala)

ul. Orzeszkowej 28
37-464 Brandwica k. Stalowej Woli

tel. 15 842 02 52, 15 842 76 56
info@grupasolo.pl
www.grupasolo.pl

Partner Handlowy


