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C-1 C-2 C-3 C-4

C-5 C-6 C-7*

M-1 M-2 M-3 M-4

PVC Modern line

Cena: 
Kolor biały 2900 zł
Kolor jednostronny 3250 zł
Kolor dwustronny 3600 zł 

 
*naświetla górne i boczne wycena indywidualna

PVC Clasic line

Cena:
Kolor biały 2000 zł
Kolor jednostronny 2250 zł
Kolor dwustronny 2500 zł
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32 mm twarda pianka
  polistyrenowa

  *próg termiczny

2 mm płyta PVC

antracyt biały złoty dąb orzech

chinchilla utes piaskowana matowa

antaba jednostronna P45    30mm
- długość 80 cm    200 zł
- długość 160 cm   335 zł
antaba dwustronna P45    30mm
- długość 80 cm   335 zł
- długość 160 cm   620 zł

- klamki kolor stare złoto    110 zł
- klamki kolor srebrny    110 zł
- klamka jednostronna INOX    225 zł
- zapadka dzień/noc   135 zł
- próg termiczny    110 zł 

  Szklenia do drzwi PCV Clasic line
- szkło flutes piaskowane    280 zł
- lustro weneckie    280 zł
- stopsol brąz, grafit    110 zł

antaba P45

 *

- skrzydło i rama o grubości 73mm
- trzy zawiasy WINKHAUS SUMO
- zasuwnica WINKHAUS AV3 automat
  z trzy punktowym systemem ryglowania
- klamka kolor standard: biały, brąz 
  (kolory opcjonalne za dopłatą)
- pakiet trzy szybowy standard 
  (szyba float, matowa, crepi, chinchilla)
- próg aluminiowy 
- wypełnienie panel 36 mm
Typowy wymiar drzwi:
szerokość 950-1150mm 
wysokość 2050-2150mm 

 

Zamek 
Winkhaus AV3

crepi

zapadka dzień/noc

klamka srebrna

klamka stare złoto

klamka INOX

szklenie grafit

szklenie brąz 

Ceny detaliczne NETTO nie zawierają podatku VAT

M-5

Szkło Dekoracyjne 

Kolorystyka drzwi PVC

Dodatkowe wyposażenie

Standardowe wyposażenie



ALU Premium line

Polski odpowiednik wysokiej klasy paneli nakładkowych. 
Konstrukcja oparta na systemie aluminiowym Ponzio PE 68

- nakładka dwustronna z aplikacjami ozdobnymi
- antaba P45
- zasuwnica WINKHAUS Av3 lub GU automat
- szkło dekoracyjne 
- zawiasy 3-skrzydełkowe wąskie
Typowy wymiar drzwi:
szerokości 950-1150mm 
wysokości 2050-2150mm 
cena: 6500 zł    

 

Wysokiej jakości płyty dekoracyjne (obłogi)
przykrywają całą ramę skrzydła - zarówno po stronie 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dzięki temu powstają
obustronnie gładkie, eleganckie, bez wizualnych „zakłóceń”
konstrukcyjnych (profili skrzydła) ukrytych w środku. 
Widoczna pozostaje sama rama drzwiowa, a skrzydło 
jest spójne i niezwykle estetyczne.
Konstrukcja oparta na systemie Ponzio PE 78N.
  

- nakładka dwustronna z aplikacjami ozdobnymi tylko
  od strony zewnętrznej
- antaba (Prem01a HA215-620mm,Prem02a HA591-1480mm)
- zasuwnica WINKHAUS Av3 lub GU automat
- szkło dekoracyjne matowe pakiet 3-szybowy
- opcja klamka-klamka w tej samej cenie 
- zawiasy 3-skrzydełkowe
Typowy wymiar drzwi:
szerokości 950-1150mm 
wysokości 2050-2150mm 
cena: 9 900 zł    

 

-Panel aluminiowy odporny na
 działanie wody i promienie UV

NIEPOWTARZALNA ESTETYKA

-Profil aluminiowy gwarancją
 stabilności i wysokiej termoizolacji

STABILNOŚĆ KONSTRUKCJI

- Wypełnienie  poliuretanową 
  pianką
   

DOSKONAŁA IZOLACJA 

- Próg z przekładką termiczną
  ograniczający przemarzanie

OCHRONA PRZED CHŁODEM

Ceny detaliczne NETTO nie zawierają podatku VAT.

P-1A P-2A

P-3V P-4V

Standardowe wyposażenie

Standardowe wyposażenie



  Rozwiązanie dla najbardziej wymagających 
klientów stosowane w systemach Premium 
line PAGEN oparte na profilach Ponzio PE 68 
i Ponzio PE 78N - przeznaczone do wykonania 
drzwi o specjalnej konstrukcji, która pozwala 
na uzyskanie jednolitej płaszczyzny skrzydła 
d r z w i o w e g o .  P r o fi l  s k r z y d ł a  z o s t a ł 
zaprojektowany w ten sposób by tworzyć 
jedną płaszczyznę z ościeżnicą. Lekka 
i sztywna konstrukcja drzwi, oraz nowoczesne 
wzory paneli sprawiają, że rozwiązanie to - ze 
względu na swój indywidualny charakter - 
wpisuję się w ciekawy sposób zwłaszcza w 
architekturę domów jednorodzinnych.    

Drzwi aluminiowe nakładkowe



zawiasy 3-skrzydełkowe

zawiasy ukryte*

klamka antaba

próg termiczny

Wysoka funkcjonalność 
              i komfort użytkowania

crepichinchilla utes matowa

RAL 7016 RAL 9016 RAL 8019

- ukryte zawiasy  1685 zł 
- naświetla górne i boczne 
  wycena indywidualna

zasuwnica winkhaus 
Av3 automat 

lub GU 

*

Ceny detaliczne NETTO nie zawierają podatku VAT.

Szkło Dekoracyjne 

Kolorystyka drzwi ALU Dodatkowe wyposażenie



JAKOŚĆ 
 WIZJA

DOŚWIADCZENIE 

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako producent 

stolarki PCW i ciągle dynamicznie się rozwija.  By spełnić marzenia 

naszych kl ientów, o produkcie nowoczesnym i  trwałym 

w 2015 roku firma PAGEN uruchomiła nową fabrykę. W jej skład 

wchodzi nowa linia produkcyjna drzwi z najnowocześniejszym 

p a r k i e m  m a s z y n o w y m .  W  p o ł ą c ze n i u  z  d ł u g o l e t n i m 

doświadczeniem, sprawdzonymi dostawcami surowców 

i wykwalifikowaną kadrą, dostarczamy drzwi najwyższej jakości. 

Charakteryzuję je niepowtarzalny wygląd, jak i doskonałe parametry 

izolacji termicznej i akustycznej. Nasze drzwi kierowane są głównie 

dla budownictwa jednorodzinnego i zawsze doskonalę wpisują się 

w architekturę budynku.



PAGEN SP z o.o.

32-864 GNOJNIK 699

+48 14 68 69 919

+48 14 68 69 960

biuro@pagen.pl

www.pagen.pl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny.


