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Drzwi KONTEXT
z ukrytą
ościeżnicą
Drzwi KONTEXT
z ukrytą
ościeżnicą

Jakość
się dłużej niż
Jakość pamięta
pamięta się
niż cenę....
cenę...

Drzwi
lakierowaneDANA
DANA
to produkty
najwyższej
austriackiej
powstające
o dostępne
Drzwi lakierowane
to produkty
najwyższej
austriackiej
jakości,jakości,
powstające
w oparciuwooparciu
najnowsze
technologie w zakładzie
nieopodal
Linzu.
najnowocześniejsze
dostępne
technologie
w zakładzie nieopodal Linzu.
Ponad 45 letnie doświadczenie w produkcji drzwi na najbardziej wymagające rynki: austriacki, niemiecki, szwajcarski,
Ponad
45 letnie
doświadczenie
w produkcji
drzwi na najbardziej wymagające rynki: austriacki, niemiecki,
udowadnia
iż będzie
to dobry i długotrwały
wybór.
szwajcarski,
udowadnia
iż
będzie
to
dobry
i
długotrwały wybór.
Unikalna jakość powierzchni, osiągnięta dzięki sześciokrotnemu
procesowi lakierowania i utwardzania promieniami
UV,
sprawia
iż
nasze
drzwi
będą
odporne
na
działanie
promieni słonecznych
i nie zmienią
swojej kolorystyki
mimo
Unikalna jakość powierzchni, osiągnięta dzięki sześciokrotnemu
procesowi
lakierowania
i utwardzania
upływu lat.
promieniami
UV, isprawia
iż naszeskrzydła
drzwi będą
odporne
na działanie
promieni
słonecznych
i nie zmienią swojej
Drewniane ramiaki
42 mm grubości
sprawiają
iż trwałość
naszych
produktów
jest legendarna.
kolorystyki.
mimo upływu
lat wynika także z faktu iż każdy produkt, w standardzie posiada izolacyjność akustyczKomfort użytkowania
drzwi DANA,
ną Rw = 32db.
Drewniane
ramiaki i 42mm grubość skrzydła sprawiają iż trwałość naszych produktów jest legendarna.
Komfort użytkowania drzwi DANA, wynika także z faktu iż każdy produkt, w standardzie posiada izolacyjność
akustyczną Rw=32dB.
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TÜRENTRENDS

DANA
DANAto
toInnowacje
Innowacje
SSystem
y s t e mSmartClose
SmartClose
ppozwoli
o z w o lCii zastosować
Ci
z uchwyt
a s t o s iobędzie
wać uchwyt
i utrzymywał
b ę d z i e Twoje drzwi
uwt rpozycji
z y m yzamkniętej
wał Twoje
drzwi w pozycji
zamkniętej.

Uchwyt zamiast
tradycyjnej klamki!
- Dlaczego nie.
System
E-Lock
Uchwyt
zamiast
umożliwi
Ci to.!
tradycyjne
klamki
- Dlaczego nie.
System E-Lock Ci
to umożliwi.

DANA - drzwi dla ludzi otwartych

DANA – drzwi dla ludzi otwartych

jesteście
to otwarci ?
CzyCzy
jesteście
na tonaotwarci?

REVERSO
REVERSO
Drzwi
REVERSO
Drzwi zz odwrotną
odwrotną przylgą
przylgą –- REVERSO
posiadają
w
standardzie
system
posiadają w standardzie system
ograniczenia otwarcia i płynnego
ograniczenia otwarcia i płynnego domyku
domyku – DANAMotion
- DANAMotion.

Drzwi szklane DANA, to przemyślana
konstrukcja dająca poczucie komfortu
i bezpieczeństwa Wam i Waszym bliskim.

SWING
System SWING , łączy w sobie
zalety drzwi wahadłowych oraz
przymykowych. To nowe spojrzenie
na
SWING,
funkcjonalność otwierania.
System SWING, łączy
w sobie zalety drzwi wahadłowych oraz
przymykowych.
To nowe spojrzenie na funkcjonalność
otwierania.

Innowacyjny system klamek Planofix
Innowacyjny system klamek, Planofix z cieniutką
z ceniutką 2 mm rozetą, idealnie
2mm rozetką idealnie podkreśli urodę Waszych
podkreśli urodę Waszych drzwi.
drzwi.
Drzwi szklane DANA, to
przemyślana
konstrukcja dająca
poczucie komfortu i
bezpieczeństwa Wam i
Waszym bliskim.

DANAMotion SYSTEM,
SYSTEM
DANAMOTION
Dedykowany
do
pokoi
dziecięcych
i nie
Dedykowany do pokoi dziecięcych i nie tylko.
tylko. System uniemożliwie trzaskanie
System uniemożliwia trzaskanie drzwiami,
drzwiami posiada ogranicznik otwarcia
posiada
ogranicznik
płynny
domyk
i płynny
domyk otwarcia
skrzydłaiw
ostatecznej
skrzydła w ostatniejfazie
faziezamykania.
zamykania.
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Dopracowanewwkażdym
każdymszczególe.
szczególe.
Dopracowane
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a takmożliwości.
wiele możliwości.
JedenJeden
modelmodel
a tak wiele

DANA.... blisko natury z drzwiami
STRUKTURA

N R 1328

MONOLOG:
Jesion lakierowany RAL 9016
Monolog. Jesion lakierowany
RAL 9016

Nasze drzwi produkujemy tylko z drewna certyfikowanego.
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Czy
takie same
samemeble?
meble?Może
Możetak,
takaamoże....
może....
Czychcemy
chcemymieć
miećw
w domu
domu wszędzie
wszędzie takie

Drzwi
Drzwitrapezowe
trapezowe
MOTIV340
340
MOTIV
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DrzwiMOTIV
MOTIV340
340z
Drzwi
z przeszkleniem
przeszkleniem

Drzwi KONTEXT
Drzwi KONTEXT
z niewidoczną
ościeżnicą
MOTIV 340
(ukryte w
z niewidoczną
ościeżnicą
ścianie)
wzór
MOTIV 340
(ukryte w ścianie)

Drzwiszklane
szklane
z wzorem
Drzwi
z wzorem
MOTIV 340
MOTIV 340

Drzwi dwuskrzydłowe
Drzwi dwu skrzydłowe
MOTIV 340 z przeszkleniem
MOTIV 340 z przeszkleniem

Prezentujemy ja na przykładzie
drzwi lakierowanych z serii MOTIV, model 340.

Drzwi
Drzwiprzylgowe
przylgowe z
z frezowaniem
frezowaniem
MOTIV 340
MOTIV 340

z odwrotną
DrzwiDrzwi
z odwrotną
przylgą
przylgą REVERSO.
REVERSO.
Idealne
zastosowanie
do łazienki.
Idealne zastosowanie
do łazienki.

www.dan-pol.com.pl

Jeden model
a tak
dużo możliwości...
Prezentujemy
je na
przykładzie
drzwi lakierowanych z
serii MOTIV, model 340.

DrzwiDANA
DANA to
Drzwi
to Mebel
Mebel.

Drzwi
CHARISMA
Drzwi
Charisma
z frezowaniem
z frezowanie
MOTIVMOTIV
340 340

Jeden model a tak dużo możliwości...

Rozwiązania
wiatrołapowe.
Rozwiązania wiatrołapowe

Drzwi SWING
Drzwi
SWING

Drzwi
Drzwi bezprzylgowe
bezprzylgowe z
z ukrytymi
zawiasami
ukrytymi zawiasami

Drzwi
o nietypowych
Drzwi
o nietypowych
wymiarach

Drzwi wahadłowe
Drzwi
wahadłowe

Drzwi
przesuwne
Drzwi
przesuwne

wymiarach

Drzwi
Drzwizz naświetlami
naświetalami
górnymi
bocznymi
górnymi lub
lub bocznymi

Drzwi klimatyczne, odporne
Drzwi
klimatyczne odporne
na różnice temperatury i
nawilgotności.
różnice temperatur
Idealne do
i wilgotność.
Garażu.Idealne
do Garażu.
79

Drzwi lakierowane mogą być wyposażone dodatkowo w ozdobne listwy ze stali nierdzewnej lub listwy

fornirowane.
W kolekcji
Motiv
Audienz zamiast
listew, występują
ozdobne
frezowania
Drzwi
lakierowane
mogą
byćoraz
wyposażone
dodatkowo
w ozdobne
listwy
ze stalio
niepowtażalnej
jakości.
nierdzewnej lub listwy fornirowane. W kolekcji MOTIV lub AUDIENZ zamiast listew,
występują ozdobne frezowania o niepowtarzalnej jakości.

Wzory
drzwi z kolekcji MOTIV – ozdobne frezy
Wzory drzwi z kolekcji MOTIV - ozdobne frezy

Biel jest
ponadczasowa
ponadczasowa

DUAL 340:
DUAL 340:
Listwy ze stali nierdzewnej oraz frezy od góry i od dołu.

Listwy ze stali nierdzewnej oraz frezy od góry i od dołu.
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MOTIV 301
MOTIV 301

MOTIV 302
MOTIV 302

MOTIV 310
MOTIV 310

MOTIV 320
MOTIV 320

MOTIV 320D
MOTIV 320D

MOTIV 325
MOTIV 325

MOTIV 340
MOTIV 340

MOTIV 340D
MOTIV 340D

MOTIV MOTIV
340U 340U

MOTIV 341
MOTIV 341

MOTIV 386MOTIV 386

DUAL 340U:

DUAL
340U:
Połączenie ozdobnej listwy ze stali z frezem od strony
Połączenie
ozdobnej listwy ze stali z frezami
klamki.
od strony klamki.

1
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tanden:

Listwa
Listwaorzech
orzech

DANA występują w wersji lakierowanej
w
standardowym kolorze RAL 9016.
Drzwi DANA występują w wersji lakierowanej w
Na specjalne życzenie, możemy Państwu
standardowym kolorze RAL 9016.
polakierować nasze drzwi na wybrane kolory
specjalne życzenie, możemy Państwu polakierować nasze
zNapalety
RAL lub NCS.
drzwi na wybrane także
kolory zspecjalny
palety RAL lyb
NCS. drzwi METEOR,
Proponujemy
model
Proponujemy
także
specjalny
model
drzwi
gdzie zastosowaliśmy wstawki z METEOR,
drewna,gdzie
które
zastosowaliśmy
wstawki
drewna,
które
będą
nawiązywać
do
będą nawiązywać do Państwa podłóg
lub mebli.

LINUS 2:
2:
LINUS
Listwy
dąb dąb
Listwyfornirowane
fornirowane

Państwa podłóg lub mebli.
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MOTIV 386:
MOTIV
386:
NCS Platingrau

NCS Platingrau

METEOR - S:
METEOR
– S:
Wstawka drewna dębu
Wstawka
sęcznego drewna dębu sęcznego

METEOR Q:
METEOR – Q:
Wstawka drewna dębu

Wstawka drewna dębu

Listwa
Listwadąb
dąb

LINUS 325:
LINUS
Wstawka
listew 325:
w fornirze orzech

1

Wstawka listew w fornirze orzech

LINUS
LINUS 2D:
2D:
Listwy
orzech
Listwyfornirowane
fornirowane
orzech

LINUS4:4:
Linus
Listwa fornirowana orzech
Listwy fornirowane orzech
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Drzwi szklane DANA powstają na bazie szkła bezpiecznego hartowanego z
ościeżnicami DANA oraz zawiasami regulowanymi w 3 płaszczyznach.
www.dan-pol.com.pl
Drzwi
szklane
DANAzapowstają
na bazie szkła
bezpiecznego hartowanego
www.dan-pol.com.pl
Pewne
trzymanie
tafli szklanej
pomocą specjalistycznych
rozwiązań
powoduje
iż Twoje drzwiDANA
nigdy się
nie opuszczą
i nie regulowanymi
będą narażone na zbicie
z ościeżnicami
oraz
zawiasami
w 3 płaszczyznach.
tafli. Pewne trzymanie tafli szklanej za pomocą specjalnych rozwiązań powoduje

iż Twoje drzwi nigdy się nie opuszczą i nie będą narażone na zbicie tafli.

Szkło z
Szkło z frezowaniem
frezowaniem
MOTIV 320
Motiv 320

MODUS2:2:
MODUS
Listwy ze
nierdzewnej
Listwy
zestali
stali
nierdzewnej
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MODUS4:4:
MODUS
Listwy ze
nierdzewnej
Listwy
zestali
stali
nierdzewnej

MODUS
312:
MODUS
312:
Listwy ze stali nierdzewnej
Listwy
ze stali nierdzewnej

MODUS
2D:
Modus
2D:
Listwy ze
nierdzewnej
Listwy
zestali
stali
nierdzewnej

Drzwi
wahadłowe Drzwi
wahadłowe
idealnerozwiazanie
rozwiązanie do
– idealne
do małych
małych wiatrołapów
wiatrołapów

Szkło
z systemem
SmartClose
Szkło
z systemem
SmartClose

Drzwi
lustrzane Mirastar
Drzwi lustrzane
MIRASTAR

Szkło DELI wypalane laserem

Szkło DELI
wypalane laserem

Rozwiązania Wiatrołapowe
Rozwiązanie Wiatrołapowe
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Drzwi CHARISMA to idealne połączenie litego drewna,
Drzwi Charisma, to idealne
litego
drewna,hartowanym.
lakierowanego
w RALpołączenie
9016 ze
szkłem
lakierowanego
w
RAL
9016
ze
szkłem
hartowanym.
Modele występują także z frezami pasów drewna lub
Model występuje także z frezowaniem pasów drewna lub
aplikacją
stali oraz forniru. Dzięki czemu nawiązuje do
aplikacją stali oraz forniru.
kolekcji MOTIV, DUAL, MODUS lub LINUS.
Dzięki czemu nawiązuje do kolekcji Motiv, Dual, Modus
lub Linus.

CHARISMA-F:
CHARISMA F:
Szkło Satinovo

Szkło Satinovo
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CHARISMA
FLIN4:
CHARISMA-FLIN4:
Szkło
Satinovo
Szkło Satinovo
+ wstawki
oraz
wstawki forniru
forniru

CHARISMA-FMOD4:
CHARISMA
FMOD4:
Szkło Satinovo + wstawki ze
Szkło
Satinovo oraz wstawki
stali nierdzewnej lub frez w
ze
stali FMOT340
nierdzewnej lub frez
modelu
w modelu FMOT340

CHARISMA D:
CHARISMA
D. Szkło Satinovo
Szkło
Satinovo

Charisma E:
CHARISMA
E. Szkło Novalea
Szkło
Novelea

CHARISMA-SQ: Szkło Satinovo.

CHARISMA
SQ : ryflowany i lakierowany RAL 9016.
Fornir Modrzewia
Szkło Satinovo. Fornir modrzew ryflowany,
lakierowany RAL9016
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Drzwi STRUKTURA
– poczuj
strukturę drewna
Drzwi Struktura
- poczuj strukturę
drewna

Kolekcja drzwi STRUKTURA
to produkty grupy Premium.
Występują głównie jako drzwi
Kolekcja drzwi STRUKTURA to produkty
bezprzylgowe
z ukrytymi
grupy Premium.
zawiasami oraz zamkiem
Występują głównie jako drzwi bezprzylgowe z
magnetycznym.
ukrytymi zawiasami oraz zamkiem
Tworzone
wyłącznie z surowców
magnetycznym.
najwyższej
jakości.
Powierzchnie
Tworzone wyłącznie
z surowców
najwyższej
ryflowana
z wyczuwalną
jakości.
strukturą
Powierzchniadrewna.
ryflowana z wyczuwalną

STRUKTURA – Klasa Premium

strukturą drewna.

STRUKTURA:
STRUKTURA:
Jesion lakierowany w kolorze RAL 9016
Jesion
lakierowany w kolorze RAL 9016

STRUKTURA:
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STRUKTURA:
Dąb sękowy ryflowany bielony olejowany
Dab sękowy ryflowany bielony olejowany

STRUKTURA:
STRUKTURA:
Modrzew lakierowany w kolorze RAL 9016
Modrzew lakierowany w kolorze RAL 9016

Drzwi STRUKTURA
Struktura Orzech
z białym
wypełnieniem.
System
SWING.
Drzwi
Orzech
z białym
wypełnieniem.
System
SWING

STRUKTURA:
Struktura,
Modrzew
STRUKTURA:
Modrzew
Lakierowany
lakierowany
RAL9016
9016
Lärche/gebürstet/
RAL

Weiß deckend lackiert/
Drücker Acapulco Planofix
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w nowoczesnej
formiedrzwi
– kolekcja
drzwi AUDIENZ
KlasykaKlasyka
w nowoczesnej
formie - kolekcja
Audienz

Wnętrza w stylu
eklektycznym, loftowym,
skandynawskim czy
angielskim?

AUDIENZ 01:
AUDIENZ
01
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AUDIENZ 04:

AUDIENZ 04

AUDIENZ 02:
AUDIENZ
02

AUDIENZ 05:

AUDIENZ 05

AUDIENZ 03:
AUDIENZ
03

AUDIENZ 26:

AUDIENZ 26

AUDIENZ 01
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Model
BELVEDER
Model
Belveder

D r Drzwi
z w i E fEFFEKTA,
f e k t a , t o to
p rprodukt
o d u k t oopracowany
p r a c o w a n y zz myślą
m y ś l ąoobardzo
bardzo
nowoczesnych
i
surowych
wnętrzach.
nowoczesnych i surowych wnętrzach.
D r Drzwi
z w i l alakierowane
k i e r o w a n e ww ttechnologii
e c h n o l o g i iz zdodatkiem
d o d a t k i e pyłków
m p y ł k ómetali.
w metali.
P r oProdukt
d u k t t ytylko
l k o ddla
l a odważnych.
odważnych.

www.dan-pol.com.pl
www.dan-pol.com.pl

Ekstrawagancji
ciąg
dalszy
Ekstrawagancji ciąg dalszy

BELVEDERE 11
BELVEDERE
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BELVEDERE 2S
BELVEDERE
2S

BELVEDERE 44
BELVEDERE

BELVEDERE
BELVEDERE33

EFFEKTA 01:
Efekt Rdzy
BELVEDERE
BELVEDERE2G
2Gz zprzeszkleniem
przeszkleniem

Effekta 01:
Efekt Rdzy

EFFEKTA 01:
Efekt Stali młotkowanej
Effekta 01:
Efekt Stali młotkowanej
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G e nGeneralny
e r a l n y D yDystrybutor
strybutor w
w Polsce:
Polsce:
DAN-POL
ul. Brzeźnicka 46a
42-200 Częstochowa
t e l . ul.
3 4Brzeźnicka
/ 3 2 5 2 2 546a
2
w w 42-200
w . d a n -Częstochowa
pol.com.pl
e - mtel.
a i l 34/325
: c e n t r 22
a l a52
@dan-pol.com.pl
www.dan-pol.com.pl
e-mail: centrala@dan-pol.com.pl

Polub nas na:

Polub nas na:

