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Kolekcja
Stylowa

Menuet Menuet 1s

Menuet 6s

netto brutto 3366,512737,00

Menuet 10s

netto brutto 3366,512737,00 netto brutto 3366,512737,00

netto brutto 3366,512737,00
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Opera 15s + 1/3Opera 9s + 1/3Arabeska + 1/2Arabeska 6s + 1/2 Arabeska 10s + 1/2Menuet 10s + 1/2Menuet 6s + 1/2 Menuet + 1/2 Opera + 1/3

Opera

netto brutto 2814,242288,00

Opera 1s

netto brutto 3225,062622,00

Opera 9s

netto brutto 3225,062622,00

Opera 15s

netto brutto 3225,062622,00

Arabeska

netto brutto 2814,242288,00

Arabeska 1s

netto brutto 3225,062622,00

Arabeska 6s

netto brutto 3225,062622,00

Arabeska 10s

netto brutto 3225,062622,00

Drzwi podwójne przesuwne typ Opera - ościeżnica skrzynkowa na grubość muru.

Materiał: dąb naturalny.
Konstrukcja: ramiak klejony i obłogowany.
Ościeżnica: wręgowana, regulowana str. 11
Rodzaje szkła: thela (std), inne str. 10
Wyposażenie standardowe: zamek, zawiasy 
regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka ościeżnicy.
Rozwiązanie technologiczne CAL: szczelina 
wentylacyjna, płyciny i szkło mocowane uszczelką, 
ręczna kompletacja i wykończenie.
Rozmiary: str. 12
Opcje: przesuwne, dwuskrzydłowe lub z dostawką, 
nietypowe.
Kolory: wg. palety dostępnej w punktach sprzedaży.
Gwarancja: 2 lata.

Ceny pod zdjęciami dotyczą skrzydła (bez ościeżnicy)

netto 2288

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

ramiak klejony dębowy

obłóg 3,5 mm

uszczelka ościeżnicy

ościeżnica dębowa
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Kolekcja
Klasyczna

Hańcza Hańcza 4s

Hańcza 6s

netto brutto 1894,201540,00

Hańcza 10s

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00

Hańcza 8s

netto brutto 1894,201540,00



5katalog produktów CAL

Szelment

netto brutto 1894,201540,00

Szelment 6s

Szelment 10s

Szelment 4s

Szelment 8s

Drzwi typ Necko 6s - ościeżnica regulowana

Necko

Necko 6s

Necko 10s

Necko 4s

Necko 8s

Materiał: dąb naturalny.
Konstrukcja: ramiak klejony i obłogowany.
Ościeżnica: wręgowana, regulowana str. 11
Rodzaje szkła: chinchila brąz (std), inne str. 10
Wyposażenie standardowe: zamek, zawiasy 
regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka ościeżnicy.
Rozwiązanie technologiczne CAL: szczelina 
wentylacyjna, płyciny i szkło mocowane uszczelką, 
ręczna kompletacja i wykończenie.
Rozmiary: str. 12
Opcje: przesuwne, dwuskrzydłowe lub z dostawką, 
nietypowe.
Kolory: wg. palety dostępnej w punktach sprzedaży.
Gwarancja: 2 lata.

Ceny pod zdjęciami dotyczą skrzydła (bez ościeżnicy)

A A

HAŃCZA 6s + 1/2HAŃCZA + 1/2 HAŃCZA 10s + 1/2HAŃCZA 8s + 1/2

A A

SZELMENT 6s + 1/2SZELMENT + 1/2 SZELMENT 10s + 1/2SZELMENT 8s + 1/2

A A
A A

A A

A A

netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

ramiak klejony dębowy

obłóg 3,5 mm

uszczelka ościeżnicy

ościeżnica dębowa
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Kolekcja
Tradycyjna

Niegocin Niegocin 1s

Niegocin 3s

netto brutto 1894,201540,00

Niegocin 4s

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00
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Sajno

netto brutto 1894,201540,00

Sajno 4s

Sajno 1s

Sajno 5s

Drzwi dwuskrzydłowe typ Niegocin 4s z dostawką otwieraną

Kisajno

Kisajno 2s

Kisajno 1s

Kisajno 3s

netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

SAJNO 5s + 1/2 SAJNO 4s + 1/2 NIEGOCIN + 1/2NIEGOCIN 3s + 1/2NIEGOCIN 4s + 1/2 KISAJNO 3s + 1/2 KISAJNO + 1/2SAJNO + 1/2 KISAJNO 2s + 1/2

Materiał: dąb naturalny.
Konstrukcja: ramiak klejony i obłogowany.
Ościeżnica: wręgowana, regulowana str. 11
Rodzaje szkła: chinchila brąz (std), inne str. 10
Wyposażenie standardowe: zamek, zawiasy 
regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka ościeżnicy.
Rozwiązanie technologiczne CAL: szczelina 
wentylacyjna, płyciny i szkło mocowane uszczelką, 
ręczna kompletacja i wykończenie.
Rozmiary: str. 12
Opcje: przesuwne, dwuskrzydłowe lub z dostawką, 
nietypowe.
Kolory: wg. palety dostępnej w punktach sprzedaży.
Gwarancja: 2 lata.

Ceny pod zdjęciami dotyczą skrzydła (bez ościeżnicy)

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

ramiak klejony dębowy

obłóg 3,5 mm

uszczelka ościeżnicy

ościeżnica dębowa
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Kolekcja
Nowoczesna

Gremzdy 05 Gremzdy 03

Gremzdy 02

netto brutto 1894,201600,00

Gremzdy 01

netto brutto 1771,201440,00 netto brutto 1906,501550,00

netto brutto 2115,601720,00
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Gremzdy 11

netto brutto 1894,201540,00

Gremzdy 13

Gremzdy 12

Gremzdy 15

Indywidualny kolor i projekt, drzwi typ Gremzdy 05 - ościeznica regulowana

Gremzdy 21

Gremzdy 23

Gremzdy 22

Gremzdy 25

netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

netto brutto 1894,201540,00 netto brutto 1894,201540,00

GREMZDY 21 + 1/2GREMZDY 22 + 1/2GREMZDY 13 + 1/2GREMZDY 15 + 1/2 GREMZDY 25 + 1/2GREMZDY 11 + 1/2

Materiał: dąb naturalny.
Konstrukcja: ramiak klejony i obłogowany.
Ościeżnica: wręgowana, regulowana str. 11
Rodzaje szkła: bezpieczne z folią mleczną (std)
Wyposażenie standardowe: zamek, zawiasy 
regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka ościeżnicy.
Rozwiązanie technologiczne CAL: szczelina 
wentylacyjna, płyciny i szkło mocowane uszczelką, 
ręczna kompletacja i wykończenie.
Rozmiary: str. 12
Opcje: przesuwne, dwuskrzydłowe lub z dostawką, 
nietypowe.
Kolory: wg. palety dostępnej w punktach sprzedaży.
Gwarancja: 2 lata.

Ceny pod zdjęciami dotyczą skrzydła (bez ościeżnicy)

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

ramiak klejony

obłóg 3,5 mm

uszczelka ościeżnicy
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* dopłata do drzwi z dostawką +50%, dopłata do drzwi dwuskrzydłowych +100%

dopłata do drzwi dwuskrzydłowych lub z dostawką +20%

netto brutto 196,80160,00 netto brutto 77,4963,00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 36,90 /kpl.30,00 netto brutto 172,20 /kpl.140,00

netto brutto 196,80160,00 netto brutto 77,4963,00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 36,90 /kpl.30,00 netto brutto 172,20 /kpl.140,00netto brutto 196,801601 ,00 netto brutto 77,4963,6 00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 30,7525,00 netto brutto 36,90 /kpl.30,00 netto brutto 172,20 /kpl.140,00

cena za komplet listew na jedną stronę drzwi (komplet = 2 pionowe + 1 pozioma)

Dopłata za inne szklenie *
SKRZYDŁO

Menuet 1s

Menuet 6s, Arabeska 6s

Menuet 10s, Arabeska 10s

Opera 3s

Opera 9s

Opera 15s

Arabeska 1s

satynowane

60,00 / 73,80 z VAT

150,00 / 184,50 z VAT

250,00 / 307,50 z VAT

80,00 / 98,40 z VAT

180,00 / 221,40 z VAT

300,00 / 369,00 z VAT

280,00 / 344,40 z VAT

80,00 / 98,40 z VAT

210,00 / 258,30 z VAT

350,00 / 430,50 z VAT

120,00 / 147,60 z VAT

220,00 / 270,60 z VAT

370,00 / 455,10 z VAT

350,00 / 430,50 z VAT

bezpieczne
mleczne 

160,00 / 196,80 z VAT

460,00 / 565,80 z VAT

760,00 / 934,80 z VAT

225,00 / 276,75 z VAT

430,00 / 528,90 z VAT

660,00 / 811,80 z VAT

510,00 / 627,30 z VAT

fazowane refleks
brąz 

120,00 / 147,60 z VAT

400,00 / 492,00 z VAT

660,00 / 811,80 z VAT

200,00 / 246,00 z VAT

400,00 / 492,00 z VAT

600,00 / 738,00 z VAT

450,00 / 553,50 z VAT

fazowane
piaskowane chinchila brąz

-

-

-

-

-

-

-

thela białe

std

std

std

std

std

std

std

deczczyk, kora, siano 
białe/brąz

-

-

-

-

-

-

-
Necko 4s, Szelment 4s, Hańcza 4s 

Necko 6s, Szelment 6s, Hańcza 6s 

Necko 8s, Szelment 8s, Hańcza 8s

Necko 10s, Szelment 10s, Hańcza 10s

Niegocin 1s, Sajno 1s, Kisajno 1s/2s

Niegocin 3s, Sajno 4s

Niegocin 4s, Sajno 5s, Kisajno 3s

80,00 / 98,40 z VAT

120,00 / 147,60 z VAT

160,00 / 196,80 z VAT

200,00 / 246,00 z VAT

70,00 / 86,10 z VAT

210,00 / 258,30 z VAT

250,00 / 307,50 z VAT

120,00 / 147,60 z VAT

180,00 / 221,40 z VAT

240,00 / 295,20 z VAT

300,00 / 369,00 z VAT

90,00 / 110,70 z VAT

280,00 / 344,40 z VAT

350,00 / 430,50 z VAT

260,00 / 319,80 z VAT

390,00 / 479,70 z VAT

520,00 / 639,60 z VAT

650,00 / 799,50 z VAT

130,00 / 159,90 z VAT

420,00 / 516,60 z VAT

520,00 / 639,60 z VAT

220,00 / 270,60 z VAT

330,00 / 405,90 z VAT

440,00 / 541,20 z VAT

550,00 / 676,50 z VAT

90,00 / 110,70 z VAT

310,00 / 381,30 z VAT

440,00 / 541,20 z VAT

std

std

std

std

std

std

std

-

-

-

-

-

-

-

40,00 / 49,20 z VAT

60,00 / 73,80 z VAT

80,00 / 98,40 z VAT

100,00 / 123,00 z VAT

25,00 / 30,75 z VAT

80,00 / 98,40 z VAT

100,00 / 123,00 z VAT

Akcesoria

UWAGA: Różnica w barwie, słoje i struktura tworzą naturalny i niepowtarzalny charakter tego żywego surowca - drewna, i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Z uwagi na technikę 
druku przedstawione kolory i rodzaje powierzchni mogą różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wzorzec koloru.

Kolory wg. palety dostępnej w punktach sprzedaży.

Wybarwienie wg palety RAL (dopłata) netto brutto 270,60220,00
cena dotyczy min 3 szt. drzwi

Kolory

chinchila brąz thela deszczyk białe deszczyk brąz

bezpieczne mlecznesatynowe

kora białe kora brąz

fazowane 
piaskowane
z obwódką przeźroczystą

fazowane 
refleks brąz
z obwódką przeźroczystą

chinchila brąz thela deszczyk białe deszczyk brąz kora białe kora brąz

siano białe siano brąz

Szkło

Ro
dz

aj
 li

st
wy

ozdobna frezowana prosta wypukła opera korona z listwą ozdobną

Listwy maskujące (opcja) materiał: dąb

netto
brutto 83,64

68,00cena netto
brutto 193,11

157,00 netto
brutto 193,11

157,00 netto
brutto 193,11

157,00 netto
brutto 456,28

374,00 netto
brutto 297,66

242,00

16

1660

12

60

12

60

12 26

75

28

22

57

32

11
2

28

22

ćwierćwałek

netto
brutto 83,64

68,00
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Symbol

Grubość muru

cena
standard

netto

brutto 1082,40
880,00 netto

brutto 1230,00
1000,00 netto

brutto 1380,06
1122,00 netto

brutto 1528,89
1243,00 netto

brutto 1677,72
1364,00 netto

brutto 1826,55
1485,00

standard+
listwa frezowana str. 10

standard standard+
listwa ozdobna str. 10

standard+
korona z listwą ozdobną str. 10

* możliwość wykonania w wersji „tunel” (zabudowa otworu lub uzupełnienie systemu przesuwnego naściennego)
   ościeżnica do drzwi podwójnych +25%    

Grubość muru 75-150 151-200 201-300 301-400 401-500

cena
standard

* możliwość wykonania w wersji „tunel” (zabudowa otworu lub uzupełnienie systemu przesuwnego naściennego)
   ościeżnica do drzwi podwójnych +25%    

netto

brutto 698,64
568,00 netto

brutto 846,24
688,00 netto

brutto 993,84
808,00 netto

brutto 1168,50
950,00 netto

brutto 1436,64
1168,00

standard+
listwa prosta str. 10

standard+
listwa wypukła str. 10

standard+
listwa opera str. 10

Ościeżnica wręgowana (standard)* materiał: dąb

Ościeżnica regulowana (standard)* materiał: dąb
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LEGENDA WYMIAROWA (wymiary podane w mm):    Ss - szerokość całkowita skrzydła (łącznie z przylgą)    Sop - szerokość całkowita ościeżnicy z listwami opaskowym  
     Sz - szerokość całkowita ościeżnicy bez listew opaskowych So - szerokość otworu montażowego

Tabele wymiarowe: Szerokości drzwi * *) wysokości na rysunkach pod tabelą

Skrzydło

Ss Sz So Sop Sz

2x90
2x80
2x70

90+1/2
80+1/2
70+1/2
90+1/2

80+1/2
70+1/2

90+1/3
80+1/3
70+1/3

Ościeżnica wręgowana Ościeżnica regulowana

Z DOSTAWKĄ 1/3 Stylowe:
Opera

Stylowe    
Klasyczne     
Tradycyjne    
Nowoczesne

90
80

70
DWUSKRZYDŁOWE

Z DOSTAWKĄ 1/2

Z DOSTAWKĄ 1/2

JEDNOSKRZYDŁOWE
So

943

843

743
2x943
2x843

2x743
943+579
843+529

743+479
943+612
843+562

743+512
943+502
843+469

743+436

980
880

780
1914
1714

1514
1550
1400

1250
1583
1433

1283
1473
1340

1207

994
894

794
1928
1728

1528
1564
1414

1264
1597
1447

1297
1487
1354

1221

1044
944

844
1978
1778

1578
1615
1464

1314
1647
1497

1347
1537
1404

1271

1028
928

828
1962
1762

1562
1598
1448

1298
1631
1481

1331
1521
1388

1255

1010
910

810
1944
1744

1544
1580
1430

1280
1613
1463

1313
1503
1370

1237

Klacyczne     
Tradycyjne    
Nowoczesne

Stylowe:
Menuet, Arabeska

Stylowe    
Klasyczne     
Tradycyjne    
Nowoczesne

8 
m

m

20
17

20
54

łą
cz

en
ie

 p
od

ło
gi

   
   

  5
 m

m

Ss
Sz

So

48

20
65

20
60

40

Ss
Sz

Sop

łą
cz

en
ie

 p
od

ło
gi

   
   

  1
0 

m
m

So

8 
m

m

20
17

20
43

20
75

Lewe

Lewe dwuskrzydłowe

Prawe

Prawe dwuskrzydłowe

Tabele wymiarów

Kierunki otwierania

Ościeżnica wręgowana Ościeżnica regulowana
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H
o

So

2. POMIAR WYSOKOŚCI I SZEROKOŚCI OTWORU MONTAŻOWEGO

3. POMIAR GRUBOŚCI MURU

Brak płyty niwelujacej różnicę 
grubości muru - ŹLE

Poniżej przedstawiamy zasady obliczeń
minimalnego wegarka:
Min. węgarek  = szerokość listwy – 10 mm 
(minimalny luz montażowy)

Węgarki

Płyta niwelująca róźnicę w 
grubości muru - DOBRZE

DOBRZE – górna krawędź płytek powinna 
być wyżej niż koniec opaski drzwiowej

1. SPRAWDZENIE PROSTOKĄTNOŚCI OTWORU I POZIOMU PODŁOGI
Przy pomocy poziomnicy i miary  należy stwierdzić czy otwór jest prostokątny, zmierzyć przekątne za pomocą 
miary teleskopowej. Wymiary przekątnych muszą być równe. Jeżeli otwór nie jest prostokątny należy 
wytyczyć poziom i pion rzeczywisty. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu wynoszą 1,5 mm/m lecz nie więcej 3 mm na całej długości 
pomiarowej. 
Jeśli wymagane są dodatkowe roboty w celu poprawy otworu należy zapisać je w arkuszu pomiarowym i 
wykonać przed montażem drzwi.
Sprawdzić poziom podłogi na promieniu otwierania skrzydła i w świetle otworu. Znaczne odchyłki mogą 
spowodować, że ościeżnica nie będzie przylegać całą płaszczyzną do podłogi i krawędź dolna skrzydła nie 
będzie równoległa z płaszczyzną podłogi.

Bazą do pomiarów jest poziom i pion rzeczywisty wyznaczony jak w punkcie 1.
Mierzyć należy wysokość (lewo, środek, prawo) oraz szerokość (góra, środek, dół). Aby poprawnie zamonto-
wać drzwi jako wynik pomiaru przyjmujemy najmniejszy z trzech wymiarów wysokości i szerokości. 

Przed określeniem głębokości ościeżnicy wykonanej na grubość muru należy dokładnie zmierzyć grubości 
ścian za pomocą miary i poziomnicy.  W tym celu należy zmierzyć grubość muru w otworze drzwiowym na 
wysokość (dół, środek, góra) na obu pionach oraz szerokość (lewo, środek, prawo) w nadprożu otworu 
montażowego. Do zamówienia zapisujemy największy z 9 wymiarów. Pomiar wykonujemy od wytyczonych 
pionów za pomocą poziomicy, której górna krawędź powinna uwzględniać wysokość ościeżnicy z listwami 
opaskowymi. 
Tolerancje oraz ewentualne dodatkowe prace budowlane jak w punkcie 1. 

Optymalna odległość krawędzi włącznika-
/gniazdka od krawedzi otworu (120 mm) 
celem unikniecia kolizji z listwą opaskową.

Uskok o grubości 
płytek

Aby poprawnie zamontować listwy opaskowe należy 
wyrównać płaszczyznę płytek i scian.
Można to zrobić za pomocą płyty gipsowej o grubości
równej uskokowi płytek.

Zalecenia pomiarowe

Przygotowanie otworu drzwiowego

Adresy punktów sprzedaży z Autoryzowanymi Grupami Montażowymi na www.drzwi-cal.pl/dystrybutorzy

Minimalne wymiary węgarka:
1. Opaska 60 mm => węgarek 50 mm
2. Opaska 108 mm => węgarek 98 mm
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Systemystem przesuwnyprzesuwny pojedynczypojedynczy dodo ścianścian kartonowo-gipsowych:kartonowo-gipsowych:
kaseta: 
ościeżnica: 
skrzydło wysokość 2017: 70, 80, 90 str. 2-9
listwy opaskowe: str. 11
pochwyty: str. 10

System przesuwny podwójny do ścian kartonowo-gipsowych:System przesuwny podwójny do ścian kartonowo-gipsowych:
kaseta: 
ościeżnica: 
skrzydło wysokość 2017: 70, 80, 90 str. 2-9
listwy opaskowe: str. 11
pochwyty: str. 10

7

43

10
5

5280

125

21
00

20
05

C
F

21
00

C
F

2x80 815+815 3260 1550

70 715 1480 680

2x70 715+715 2860 1350

Rozmiar
Szerokość
skrzydła

C

9 0 915 1880 880

2x90 915+915 3660 1750

80 815 1680 780

F

Systemy przesuwne

netto brutto 915,00750,00
netto brutto 669,12544,00

netto brutto1708,001400,00
netto brutto 869,61707,00

System przesuwny naścienny pojedynczy:System przesuwny naścienny pojedynczy:
prowadnica: 
maskownica: 
*ościeżnica: str. 11
 skrzydło wysokość 2017: str. 2-9
 listwy maskujące: str. 11
*pochwyt: str. 10

netto brutto 275,07209,00
netto brutto 338,25275,00

System przesuwny naścienny podwójny:System przesuwny naścienny podwójny:
prowadnica: 
maskownica: 
*ościeżnica: str. 11
  skrzydło wysokość 2017: str. 2-9
  listwy maskujące: str. 11
*pochwyt: str. 10

netto brutto 514,14418,00
netto brutto 675,50550,00

System chowany drzwi typ Gremzdy System chowany drzwi podwójne Gremzdy - projekt indywidualny

System naścienny podwójny drzwi typ Sajno 5sSystem naścienny drzwi typ Sajno 5s
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Cena i skład kompletu ** 3000,00 4500,00 6000,00 powyżej 4 skrzydeł
(wycena indywidualna)

 

Ilość skrzydeł

 

  

Tor górny 1 1 1

Tor dolny 1 1 1

Rolki górne 4 6 8

Rolki dolne 4 6 8

Klipsy mocujace tor dolny 4 6 8

Maskownica toru górnego* 1 1 1

Odbojnica pionowa 2 2 2

Opaski pionowe 2 2 2

Listwa progowa* 1 1 1

szerokość (mm)
kolejne skrzydło +790 mm

szerokość (mm)
1140 - 1680

szerokość (mm)
1660 - 2470

szerokość (mm)
2178 - 3258wy

so
ko
ść

 (m
m

)
20

00
 - 

28
00

...

* przy szerokości zabudowy większej niż 30000 mm dopuszcza się wykonanie w dwóch elementach łączonych czołowo po długości w trakcie montażu
** możliwość zastąpienia płyciny lustrem płaskim lub szybą bezpieczną z folią mleczną wg wyceny indywidualnej: wyceny@drzwi-cal.pl 

ko
le
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e 

sk
rz
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ła

System drzwi przesuwnych do zastosowania w 
szafach wnękowych i przejściach garderobia-
nych. Możliwość zastosowania w szafach i 
garderobach z wbudowanym nadprożem i 
węgarkami, do wysokich zabudów, jak również 
do otworów pośrednich. Wzory drzwi przesuw-
nych korespondują z drzwiami wewnętrznymi z 
oferty CAL. Pozwala to na aranżację każdego 
rodzaju wnętrza i utrzymanie wystroju pomiesz-
czeń w jednakowej konwencji i kolorystyce, co 
wprowadza ład wizualny i nadaje niepowtarzalny 
efekt wyrafinowanej elegancji i stylu Twojego 
mieszkania.

Dodatkowe opcje i więcej informacji na www.drzwi-cal.pl

Szafa z drzwiami przesuwnymi, drzwi typ Szelment Szafa z drzwiami przesuwnymi, drzwi typ Hańcza z górną płyciną szklaną

Szafa z drzwiami przesuwnymi, drzwi typ Niegocin

Systemy drzwi przesuwnych w 
szafach wnękowych



Zakład Stolarki Budowlanej  "CAL"
Z. Cywiński E. Antonik Spółka Jawna 
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 11 01 fax. 87 565 12 68

www.drzwi-cal.pl

zamowienia@drzwi-cal.pl

wyceny@drzwi-cal.pl

biuro@drzwi-cal.pl

PARTNER HANDLOWY

Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowią średnie ceny rynkowe produktów. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania (bez uprzedzenia) 
zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktów w nim przedstawionych. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. 
Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do celów informacyjnych. Obowiązuje od 01.07.2012, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa 
CAL dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Różnica w barwie, słoje i struktura tworzą naturalny i niepowtarzalny charakter tego żywego surowca - drewna, i nie mogą 
stanowić podstawy do reklamacji. Z uwagi na technikę druku przedstawione kolory i rodzaje powierzchni mogą różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wzorzec 
koloru. Przed osadzeniem drzwi w otworze należy zapoznać się z instrukcją montażu. Cena brutto dla VAT 23%.
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