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Drzwi to wizytówka domu dlatego DOR-Bud stawia sobie za cel spełnić wszelkie Państwa oczekiwania 
w tym zakresie.

Posiadamy trzy własne zakłady produkcyjne:

                                      - drzwi modułowe, płytowe, szklane, inwestycyjne

                                     - nowoczesna marka dla wymagających - drzwi wewnętrzne

                                     - drzwi zewnętrzne Stalowe i Drewniane

Cały asortyment zawarty w katalogu jest stale dostępny w naszych magazynach.  
A naszą obsługę docenią nawet najbardziej wymagający Klienci.

Oferujemy:
1) cały asortyment dostępny na stanie magazynowym
2) dostawę do Państwa do 7 dni
3) doświadczony zespół do Państwa dyspozycji.

ZAPRASZAMY
DOR-Bud

Kolekcja drzwi wewnętrznych, model: Milton

KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

dorbud-drzwi.pl
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szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Milton / pokojowe
kolor: dąb szary

Milton / pokojowe
kolor: dąb bergen

Milton / pokojowe
kolor: biały

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
biały 
dąb bergen
dąb szary

Milton

KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

499 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni
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KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Taurus / pokojowe
kolor: dąb bergen

Taurus / pokojowe
kolor: dąb brązowy

Taurus / pokojowe
kolor: sonoma

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
sonoma
dąb bergen
dąb brązowy     

Taurus 499 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni
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KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Alfa / pokojowe
kolor: dąb szary

Alfa / pokojowe
kolor: dąb brązowy

Alfa / WC
kolor: sonoma

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
sonoma
dąb brązowy
dąb szary

Alfa 499 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni
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KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Bono / pokojowe
kolor: jesion

Bono / pokojowe
kolor: biały

Bono / pokojowe
kolor: dąb szary

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
biały
dąb bergen
dąb szary

Bono

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni

530 zł brutto
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KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Trento / pokojowe
kolor: biały

Trento / pokojowe
kolor: dąb szary

Trento / pokojowe
kolor: jesion

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
biały
jesion
dąb szary

Trento

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni

570 zł brutto
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szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Vila / pokojowe
kolor: biały

Vila / pokojowe
kolor: sonoma 

Vila / pokojowe 
kolor: dąb brązowy

dostępne w wersji:
pokojowe
pełne
WC

dostępne kolory:
biały
dąb brązowy
sonoma

Vila

KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

455 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

7 dni
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KOLEKCJA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Kolekcja drzwi wewnętrznych, model: Vila

OR-1

OR-2

OR-3

OR-4

OR-5

OR-6

OR-7

OR-8

OR-9

OR-10

OR-11

80-100

100-14 0

140-18 0

180-22 0

220-26 0

260-30 0

300-34 0

340-38 0

380-42 0

420-46 0

460-50 0

320,00 / 393,6 0

340,00 / 418,20

360,00 / 442,8 0

300,00 / 369,0 0

 

410,00 / 504,3 0

380,00 / 467,4 0

460,00 / 565,8 0

610,00 / 750,3 0

530,00 / 651,9 0

  
  
  
  
  
  
  

  

Nazw a Cena netto / brutto Zakres regulacji

Belka top-decor

  
  

Nazwa Cena netto Cena brutto



Austium - kolekcja drzwi zewnętrznych, model: SAN antracyt

KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
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szerokość skrzydła: 
90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

San / INOX
kolor: złoty dąb

San / INOX
kolor: orzech

San / INOX
kolor: antracyt

grubość 55 mm
szyba reflex
próg+ościeżnica (kpl)

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb
antracyt

San

KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

1999 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCHKOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Narew / INOX
kolor: złoty dąb

Narew / INOX
kolor: antracyt

Narew / INOX
kolor: orzech

grubość 55 mm
szyba reflex
próg+ościeżnica (kpl)

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb
antracyt

Narew 1999 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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szerokość skrzydła: 
90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Odra
kolor: orzech

Odra
kolor: złoty dąb

Odra
kolor: antracyt

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb
antracyt

Odra

KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

1430 zł brutto

grubość 55 mm
próg+ościeżnica (kpl)

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCHKOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

szerokość skrzydła: 
80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Wisła
kolor: złoty dąb

Wisła 
kolor: orzech

Wisła
kolor: antracyt

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb
antracyt

Wisła 1350 zł brutto

grubość 55 mm
próg+ościeżnica (kpl)

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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szerokość skrzydła: 
90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Raba
kolor: orzech

Raba
kolor: złoty dąb

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb

Raba

KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

1799 zł brutto

grubość 55 mm
szyba witraż
próg+ościeżnica (kpl)

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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KOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCHKOLEKCJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

szerokość skrzydła: 
90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Tatry  2460 zł brutto
kolor: orzech

Bieszczady  2570 zł brutto
kolor: złoty dąb

Sudety  2770 zł brutto
kolor: orzech

grubość 72 mm
szyba antisol
próg drewniany
+ościeżnica (kpl)

dostępne kolory:
orzech
złoty dąb

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

1,2 7 dni
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Kolekcja drzwi inwestycyjnych, model: VOLUME ALU

KOLEKCJA DRZWI INWESTYCYJNYCH
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KOLEKCJA DRZWI INWESTYCYJNYCH

szerokość skrzydła: 
70, 80, 90

dostępność: 
w magazynie
dostawa w 7 dni

okucia i klamki
patrz str. 19

Volume Alu  1430 zł brutto
kolor: złoty dąb

Volume Set 1250 zł brutto
 kolor: orzech rustykalny

dostępne kolory:
orzech rustykalny
wenge modern

grubość 46 mm
materiał MDF
ościeżnica+próg (kpl)

Volume Set

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

32 dB 7 dni
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KOLEKCJA DRZWI PŁYTOWYCH

Roco
350 zł brutto
kolor: orzech rustykalny

Lago
320 zł brutto
kolor: sonoma

Queen
nikiel satyna
46 zł netto

Wkładka kl. A
stal nierdzewna
system 1 klucza
100 zł netto

Szyld WC
30 zł netto

Szyld na klucz
22 zł netto

Szyld na wkładkę
22 zł netto

Okucia do drzwi wewnętrznych

Okucia do drzwi zewnętrznych i inwestycyjnych

Lady
nikiel satyna
45 zł netto

Porto
nikiel chrom + czarny chrom
45 zł netto

Iberia
nikiel satyna + grafit
45 zł netto

Szyldy i klamki dostępne w kolorach: stal nierdzewna, patyna, nikiel satyna.

Podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.



DOR-BUD
Adrian Grabarczyk

Matynów 59
26-212 Smyków

www.dorbud-drzwi.pl
NIP: 658-183-68-48”

partner handlowy:

Wszystkie podane ceny w katalogu są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
Wszelkie informacje zawarte w folderze mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


