
PREZENTACJA

ZALETY

� bogate wzornictwo z możliwością mo-

dyfikowania według potrzeb klienta

� realizacja zamówień nietypowych

� wysoka jakość wykończenia farbami

i lazurami SIKKENS®

� stabilność wymiaru i kształtu wynika-

jąca z procesu technologicznego

� możliwość renowacji

� przystępna cena

CHARAKTERYSTYKA

Typy drzwi:

� drzwi zewnętrzne „80”, „90”, „100”,

grubość skrzydła 59 mm

� drzwi wejściowe wewnętrzne „80”,

„90”, grubość skrzydła 43 mm

� drzwi wewnątrzlokalowe „70", ”80",

„90"

Rodzaje: rozwierane, jednoskrzydłowe,

pełne lub przeszklone, z naświetlem gór-

nym lub bocznym; pełna oferta wzorów

drzwi na stronie www.nicewicz.pl

Konstrukcja: ościeżnica z drewna iglastego

klejonego warstwowo; rama z drewna igla-

stego klejonego warstwowo z obustronnym

trójwarstwowym obłogiem z drewna liścia-

stego; kasetony z wodoodpornej sklejki li-

ściastej o grubości 14 mm, przedzielone

ociepleniem 20 mm w drzwiach zewnętrz-

nych i 10 mm w drzwiach wejściowych

Wykończenie powierzchni: impregnacja,

podkład barwiący i dwukrotne malowanie

wodorozcieńczalnymi lazurami lub farbami

kryjącymi z palety RAL

Kolory: z palety REMMERS® – dąb ciem-

ny, mahoń, teak, orzech, palisander, zieleń

oliwkowa, heban; na życzenie klienta moż-

liwość wybarwienia z palety RAL

Oszklenie: szkło zespolone w drzwiach

wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych

(w standardzie P 2 + refleks brąz, na zamó-

wienie z witrażem lub inne), szyby bez-

pieczne, piaskowane, ornamentowe, fazo-

wane w drzwiach wewnątrzlokalowych

Wyposażenie: zamek wpuszczany LOB

72x50 + dodatkowy Z-200 z trzema ry-

glami, zawiasy wkręcane regulowane

w trzech płaszczyznach TRIO 15 i 20,

kołki przeciwwyważeniowe i uszczelki

SHLEGEL®

Akcesoria dodatkowe: zamek listwowy,

wkładki, klamki, osłonki na zawiasy, na-

świetla górne i boczne, zespolenia szyb

z witrażem, inne według zamówienia

i uzgodnienia z klientem

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna i hurtowa przez

partnerów handlowych

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higienicz-

ny HK/B/1560/01/2004, Aprobata Tech-

niczna ITB AT-15-6806/2005

NICEWICZ ZAKŁAD STOLARSKI

SYLWESTER NICEWICZ

Kozioł 10 b, 18-500 Kolno

tel./faks 086 278 22 28

www.nicewicz.pl

e-mail: biuro@nicewicz.pl

Drewniane drzwi zewnętrzne

i wewnętrzne 

Zakład Stolarski 

„NICEWICZ” specjalizuje się

w produkcji najwyższej jakości

drzwi zewnętrznych, wejściowych 

i wewnętrznych. Stara się 

sprostać wymogom rynku i w

związku z tym stale szuka nowych

rozwiązań technologicznych 

i poszerza ofertę. 
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