
KATALOG DRZWI



IntraVita2 3

Stawiamy na estetykę wykonania, nowoczesne technologie i aktualne trendy. Stworzyliśmy markę oferującą 
wyjątkowe drzwi do Państwa wnętrz. Jesteśmy przekonani, że nasze ekskluzywne drzwi modułowe staną 
się idealnym dopełnieniem nowoczesnych pomieszczeń Państwa domu. 

IntraVita stawia sobie za cel dostarczenie Państwu produktu najwyższej jakości, o oryginalnym wzornictwie 
i szerokich możliwościach kompozycyjnych. IntraVita to drzwi dla świadomych Klientów, którzy chcą kreować 
wnętrza zgodnie ze światowymi trendami. Naszą misją jest dostarczenie doskonałego produktu w możliwie 
najkrótszym czasie. 

Program Express:

Istnieje możliwość dodatkowego skrócenia terminu realizacji zamówienia za dopłatą 5% wartości produktów, 
prosimy o kontakt w celu potwierdzenia.

Oferujemy Gwarancję Premium na Państwa nowe drzwi – szczegóły u sprzedawcy. 

Zwiększona odporność na 
uszkodzenia mechaniczne 

Niewidoczne łączenie folii

Szkło decormat

Brak listwy przyszybowej

listwa aluminiowa (w wybranych modelach)

Masywna konstrukcja 
3 wkręcane zawiasy czopowe

Stabilna konstrukcja

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja 
pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc 
połączeń okleiny. Niewidoczne łączenia znacząco wpływają na estetykę i jakość naszych produktów. 
Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności 
zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji 
i  starannym wykonaniu. 

Linia Basic

IntraVita – nowoczesna marka dla wymagających. 



Porto Elba

Porto Pro Elba Pro

Dostepne kolory Dostępne kolory

Dostępne kolory Dostępne kolory

430 pln netto / 528,90 pln brutto 430 pln netto / 528,90 pln brutto
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Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 

,
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Linia Basic Linia Basic

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



orzech natura grafit

Graso

Graso Pro

430 pln netto / 528,90 pln brutto

510 pln netto / 627,30 pln brutto
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Dostepne kolory,

Dostępne kolory

biały mat pro

orzech pro grafit pro

jesion pro dąb pro

grafit
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Toledo Pro

Dostępne kolory

510 pln netto / 627,30 pln brutto

590 pln netto / 725,70 pln brutto
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Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 

Dostepne kolory,
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Linia Basic Linia Basic

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Santo Gomera400 pln netto / 492,00 pln brutto 460 pln netto / 565,80 pln brutto
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grafit grafit

biały biały

dąb złoty dąb złotyorzech natura orzech natura

jesion jesiondąb sonoma dąb szary

Dostepne kolory, Dostepne kolory,
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Linia Basic Linia Basic

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Vena Faro460 pln netto / 565,80 pln brutto 510 pln netto / 627,30 pln brutto
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Dostepne kolory,
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Dostepne kolory,
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Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Hybrydowa konstrukcja łączące ramę skrzydła modułowego 
z  nadającym lekkość elementem drzwi płytowych.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 8 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 70 cm • 80 cm • 90 cm
Szerokosc

, ,
Szerokosc

, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

Linia Basic Linia Basic



Amaro Amaro Alu410 pln netto / 504,30 pln brutto 510 pln netto / 627,30 pln brutto
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Dostepne kolory, Dostepne kolory,
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Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. 
Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych. 

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

Linia Basic Linia Basic
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Stacatto 510 pln netto / 627,30 pln brutto
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Dostepne kolory,
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Linia Basic Linia Prestige

Linia Prestige to jeszcze bardziej stabilna konstrukcja drzwi, oparta na ramiaku szerokości 160 mm, co nadaje 
drzwiom eleganckiego i niepowtarzalnego wyglądu. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii 
oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Niewidoczne łączenia znacznie wpływają 
na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację 
skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej 
konstrukcji.

Linia PRESTIGE

Zwiększona odporność na 
uszkodzenia mechaniczne 

Szeroki ramiak

Niewidoczne łączenie folii

Szkło decormat

Brak listwy przyszybowej

Szyby dekormat 4 mm

listwa aluminiowa (w wybranych modelach)

Masywna konstrukcja 
3 wkręcane zawiasy czopowe

Sztywna, stabilna konstrukcja

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Menkar

Menkar Pro

450 pln netto / 553,50 pln brutto

530 pln netto / 651,90 pln brutto
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Grita

Grita Pro

470 pln netto / 578,10 pln brutto

550 pln netto / 676,50 pln brutto
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Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 
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Linia PrestigeLinia Prestige

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Como

Como Pro

470 pln netto / 578,10 pln brutto

550 pln netto / 676,50 pln brutto
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Dostepne kolory, Dostepne kolory,

,

Orion

Orion Pro

510 pln netto / 627,30 pln brutto

590 pln netto / 725,70 pln brutto
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biały biały

dąb szary dąb szary

orzech natura orzech natura

dąb bergen dąb bergen

wenge japońskie wenge japońskie

orzech amerykański orzech amerykański

grafit grafit

jesion jesiondąb biały dąb biały

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 
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Linia Prestige Linia Prestige

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Carino

Carino Pro

470 pln netto / 578,10 pln brutto

550 pln netto / 676,50 pln brutto

biały mat pro

orzech pro

dąb pro

grafit pro

jesion pro

Atria

Atria Pro

470 pln netto / 578,10 pln brutto

550 pln netto / 676,50 pln brutto
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grafit pro

jesion pro

Dostepne kolory, Dostepne kolory,
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Dostepne kolory, Dostepne kolory,

biały biały

dąb szary dąb szary

orzech natura orzech natura

dąb bergen dąb bergen

wenge japońskie wenge japońskie

orzech amerykański orzech amerykański

grafit grafit

jesion jesiondąb biały dąb biały

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 
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Linia Prestige Linia Prestige

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



Mizar

Mizar Pro

510 pln netto / 627,30 pln brutto

590 pln netto / 725,70 pln brutto

Dostepne kolory

biały mat pro

orzech pro

dąb pro

grafit pro

jesion pro

,

Taurus

Taurus Pro

470 pln netto / 578,10 pln brutto

550 pln netto / 676,50 pln brutto

Dostepne kolory

biały mat pro

orzech pro

dąb pro

grafit pro

jesion pro

,
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Dostepne kolory, Dostepne kolory,

biały biały

dąb szary dąb szary

orzech natura orzech natura

dąb bergen dąb bergen

wenge japońskie wenge japońskie

orzech amerykański orzech amerykański

grafit grafit

jesion jesiondąb biały dąb biały

Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. Modele wykonane w kolorystyce pro odznaczają się znakomitą trwałością, nowoczesnym i efektownym wyglądem. 
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Linia Prestige Linia Prestige

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. 
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy.

Konstrukcja Konstrukcja

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. 
Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny. 

Okucia OkuciaDodatki Dodatki

• Szyba 4 mm, dekormat. • Szyba 4 mm, dekormat.
Oszklenie Oszklenie

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

• 60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm 
• 100 cm (+49,20 PLN brutto)

Szerokosc
, ,

Szerokosc
, ,

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)

• tuleje wentylacyjne (+24,60 PLN brutto)
• podcięcie wentylacyjne (+30,75 PLN brutto)



1190 PLN netto
1463,70 PLN brutto

Cena 819 zł netto / 1007,37 brutto
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Systemy przesuwne kasetowe

System przesuwny do drzwi chowanych w ścianie, do zabudowy płytami GK. Kaseta przeznaczona do skrzydeł drewnianych lub szklanych.
Zastosowanie:
w zabudowie GK o grubości ściany 100 mm lub 125 mm
Parametry techniczne:
• suwak w prowadnicy – regulacja wysunięcia skrzydła z kieszeni kasety
• montaż skrzydła na etapie montażu kasety, przed wykończeniem nadproża
• możliwość przestawienia kasety ze względu na grubość ściany na 100 / 125 mm

Kaseta bezościeżnicowa wraz ze skrzydłem do ściany gipsowo-kartonowej 100 mm lub 125 mm

Wymiary standardowe dla drzwi przesuwnych

Moduł
Szerokość 
skrzydła 
Sd [mm]

Wysokość 
skrzydła 
Hd [mm]

C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
Wysokość światła 
przejścia Hp [mm]

Wysokość całkowita 
kaseta H1[mm]

70 744

2030

1508 753 704 729 756

2015 212580 844 1708 853 804 829 856

90 944 1908 953 904 929 956

C - całkowita szerokość kasety; D - szerokość kieszeni kasety; E - szerokość światła przejścia w ościeżnicy 
F - szerokość swiatła przejścia bez ościeżnicy; G - głębokość gotwej kasety

otwieranie wewnetrzne,

Ościeżnica Sara Pro nadaje zupełnie nowej jakości w urządzaniu 
wnętrz. Niewidoczna dla gołego oka sprawia, że przestrzeń nabiera 
lekkości. Idealna do minimalistycznych i nowoczesnych aranżacji. 
Dostępna w wersji zewnętrznej i wewnętrznej.
W skład kompletu wchodzi:

•  ościeżnica Sara PRO do malowania „60-90”
•  kpl. części montażowych
•  2 zawiasy ISTAR 505

wymiary standardowe dla drzwi przylgowych otwieranych do zewnątrzwymiary standardowe dla drzwi przylgowych otwieranych do wewnątrz

Oscieznica ukryta
, .

Oscieznica ukryta Sara Pro
, .

otwieranie zewnetrzne,

Szerokość skrzydła 
Sd [mm]

Szerokość otworu 
budowlanego 

So [mm]

Szerokość
zewnętrzna 

ościeżnicy Sz [mm]

Szerokość 
światła przejścia 

Sp [mm]

644 724 714 629

744 824 814 729

844 924 914 829

944 1024 1014 929

1044 1124 1114 1029

Szerokość skrzydła Sd 
[mm]

Szerokość otworu 
budowlanego 

So [mm]

Szerokość
zewnętrzna 

ościeżnicy Sz [mm]

Szerokość 
światła przejścia 

Sp [mm]

644 724 714 629

744 824 814 729

844 924 914 829

944 1024 1014 929

1044 1124 1114 1029

Wysokość
skrzydła Hd [mm]

Wysokość otworu 
budowlanego 

Ho [mm]

Wysokość
zewnętrzna 

ościeżnicy Hz [mm]

Wysokość 
światła przejścia 

Hp [mm]
Ilość zawiasów

2040 2089 2082 2040 3

Wysokość 
skrzydła Hd [mm]

Wysokość otworu 
budowlanego 

Ho [mm]

Wysokość
zewnętrzna 

ościeżnicy Hz [mm]

Wysokość 
światła przejścia 

Hp [mm]
Ilość zawiasów

2030 2079 2072 2030 3



Cena 219 PLN netto / 269,37 PLN brutto
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do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe 
o wymiarach:

• system pojedynczy:  60, 70, 80, 90
• system podwójny:  2x60, 2x70, 2x80, 2x90

W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny naścienny w łatwy sposób 
możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy 
stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwój-
nego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnichach umieszczonych  powyżej otwo-
ru drzwiowego.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:
• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
• lista dystansowa
• karnisz
• maskownica w kolorze skrzydła
• belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)

• pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu 
(18 zł netto/22,14 brutto) - komplet pochwytów 
do jednego skrzydła składa się z dwóch sztuk

• zamek hakowy (110 netto / 141,45 brutto)
• spowalniacz (119 zł netto / 146,37 brutto)
• skrzydło do systemu przesuwnego (cena 

standardowego skrzydła + 40 zł netto)
• skrzydła do systemu przesuwnego podwójnego 

(cena dwóch standardowych skrzydeł + 80 zł 
netto)

Symetric to mechanizm jednoczesnego otwierania 2 drzwi, przeznaczony 
do systemów przesuwnych. Umożliwia jednoczesny przesuw dwóch skrzy-
deł drzwi nadając zabudowie funkcjonalność i wygodę.
W skład zestawu wchodzą
•  rolka do mechanizmu 219-067, 2 szt.
•  uchwyt  linki ze sprężyną 219-068, 1 szt.
•  kątownik mocujący 219-065, 1 szt.
•  linka stalowa z zaciskiem, długość 8m 219-069, 1 szt.
•  wkręty
•  instrukcja montażu

Opcja dodatkowa do sytemu 
przesuwnego podwójnego - SYMETRIC

szerokość systemów 
pojedynczych naściennych

szerokość systemów 
podwójnych naściennych

17
10

17
10

system pojedynczy lewy system pojedynczy prawy system podwójny
PI

AN
KA

PI
AN

KA

system przesuwny naścienny z zabudową system przesuwny naścienny bez zabudowy

szerokość systemów 
podwójnych naściennych

szerokość systemów 
pojedynczych naściennych

Skrzydla przesuwne,

Opcje za doplata, ,

Skrzydla przylgowe,

A

B

C

D

Systemy przesuwne nascienne
,

Systemy przesuwne nascienne
,

60 70 80 90

S 644 744 844 944

E 1682 1682 1982 1982

2x60 2x70 2x80 2x90

S 2x644 2x744 2x844 2x944

A 1250 1450 1650 1850

B 1243 1443 1643 1843

C 1294 1494 1694 1894

D 1392 1474 1674 1874

60 70 80 90

S 644 744 844 944

A 602 702 802 902

B 646 746 846 946

C 680 780 880 980

D 674 774 874 974

Rozmiar F FW

60 644 618

70 744 718

80 844 818

90 944 918

100 1044 1018

2x60 2x70 2x80 2x90

S 2x644 2x744 2x844 2x944

E 3332 3332 3996 3996
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Oscieznice panelowe

Oscieznica panelowa OR

Oscieznica panelowa OW

80 93

60 73

skrzydła podwójne

60 70 80 90 100 60+40 2x60 60+70 60+80 60+90 70+40 2x70 70+80 70+90 80+40 2x80 80+90 90+40 2x90

S2 644 744 844 944 1044 644+444 2x644 644+744 644+844 644+944 744+444 2x744 744+844 744+944 844+444 2x844 844+944 944+444 2x944

A2 602 702 802 902 1002 1050 1250 1350 1450 1550 1150 1450 1550 1650 1250 1650 1750 1350 1850

B2 624 724 824 924 1024 1072 1272 1372 1472 1572 1172 1472 1572 1672 1272 1672 1772 1372 1872

C2 646 746 846 946 1046 1094 1294 1394 1494 1594 1194 1494 1594 1694 1294 1694 1794 1394 1894

D2 680 780 880 980 1080 1135 1335 1435 1535 1635 1235 1535 1635 1735 1335 1735 1835 1435 1935

E2 784 884 984 1084 1184 1232 1432 1532 1632 1732 1332 1632 1732 1832 1432 1832 1932 1532 2032

skrzydła podwójne

60 70 80 90 100 60+40 2x60 60+70 60+80 60+90 70+40 2x70 70+80 70+90 80+40 2x80 80+90 90+40 2x90

S2 644 744 844 944 1044 644+444 2x644 644+744 644+844 644+944 744+444 2x744 744+844 744+944 844+444 2x844 844+944 944+444 2x944

A2 602 702 802 902 1002 1050 1250 1350 1450 1550 1150 1450 1550 1650 1250 1650 1750 1350 1850

B2 624 724 824 924 1024 1072 1272 1372 1472 1572 1172 1472 1572 1672 1272 1672 1772 1372 1872

C2 646 746 846 946 1046 1094 1294 1394 1494 1594 1194 1494 1594 1694 1294 1694 1794 1394 1894

D2 680 780 880 980 1080 1135 1335 1435 1535 1635 1235 1535 1635 1735 1335 1735 1835 1435 1935

E2 744 844 944 1044 1144 1192 1392 1492 1592 1692 1292 1592 1692 1792 1392 1792 1892 1492 1992

Tunele panelowe

Tunel panelowy TR Tunel panelowy TW

Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający zawiasów, zaczepu oraz nafrezowania pod 
uszczelkę. Składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową oraz regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Różne zakresy regulacji 
pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80 mm do 500 mm. Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu 
w murze bądź jako opcja do systemu przesuwnego naściennego. 

93 80

60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 784 884 984 1084 1184

60 70 80 90 100

S2 644 744 844 944 1044

A2 602 702 802 902 1002

B2 624 724 824 924 1024

C2 646 746 846 946 1046

D2 680 780 880 980 1080

E2 744 844 944 1044 1144

OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 OR10 OR11 OR12 OR13 OR14

80-100 100-140 140-180 180-220 220-260 260-300 300-380 340-380 380-420 420-460 460-500 500-540 540-580 580-620

73 60

S2 S2

A2 A2

B2 B2
C2 C2
D2 D2
E2 E2



.,

IntraVita30

IntraVita

,

IntraVita Sp, z o.o. S.K
Ul. Samsonowicza 18

27–400 Ostowiec Sw.
tel. 41 274 29 52

biuro@intravita.pl
www.intravita.pl

Cennik oscieznic i tuneli panelowych

Nazwa Cena netto Cena netto (PRO) Zakres regulacji

OR-1 250,00 zł 290,00 zł 80-100
OR-2 280,00 zł 320,00 zł 100-140
OR-3 300,00 zł 340,00 zł 140-180
OR-4 320,00 zł 360,00 zł 180-220
OR-5 340,00 zł 380,00 zł 220-260
OR-6 360,00 zł 400,00 zł 260-300
OR-7 380,00 zł 420,00 zł 300-340
OR-8 410,00 zł 450,00 zł 340-380
OR-9 460,00 zł 500,00 zł 380-420
OR-10 530,00 zł 570,00 zł 420-460
OR-11 610,00 zł 650,00 zł 460-500

Nazwa Cena netto Cena netto (PRO) Zakres regulacji

TR-1 250,00 zł 290,00 zł 80-100
TR-2 280,00 zł 320,00 zł 100-140
TR-3 300,00 zł 340,00 zł 140-180
TR-4 320,00 zł 360,00 zł 180-220
TR-5 340,00 zł 380,00 zł 220-260
TR-6 360,00 zł 400,00 zł 260-300
TR-7 380,00 zł 420,00 zł 300-340
TR-8 410,00 zł 450,00 zł 340-380
TR-9 460,00 zł 500,00 zł 380-420
TR-10 530,00 zł 570,00 zł 420-460
TR-11 610,00 zł 650,00 zł 460-500

Nazwa Cena netto

Podcięcie wentylacyjne 25,00 zł
Tuleje wentylacyjne 20,00 zł
Skrzydło 100 40,00 zł
Skrzydło bezprzylgowe 50,00 zł
Skrzydło do systemu przesuwngo 40,00 zł

Nazwa Cena netto Cena netto (PRO) Zakres regulacji

OR-1 270,00 zł 310,00 zł 80-100
OR-2 300,00 zł 340,00 zł 100-140
OR-3 320,00 zł 360,00 zł 140-180
OR-4 340,00 zł 380,00 zł 180-220
OR-5 360,00 zł 400,00 zł 220-260
OR-6 380,00 zł 420,00 zł 260-300
OR-7 400,00 zł 440,00 zł 300-340
OR-8 430,00 zł 470,00 zł 340-380
OR-9 480,00 zł 510,00 zł 380-420
OR-10 550,00 zł 580,00 zł 420-460
OR-11 630,00 zł 670,00 zł 460-500

Nazwa Cena netto Cena netto (PRO) Zakres regulacji

TW-1 270,00 zł 310,00 zł 80-100
TW-2 300,00 zł 350,00 zł 100-140
TW-3 320,00 zł 370,00 zł 140-180
TW-4 340,00 zł 380,00 zł 180-220
TW-5 360,00 zł 400,00 zł 220-260
TW-6 380,00 zł 420,00 zł 260-300
TW-7 400,00 zł 440,00 zł 300-340
TW-8 430,00 zł 470,00 zł 340-380
TW-9 480,00 zł 520,00 zł 380-420
TW-10 550,00 zł 590,00 zł 420-460
TW-11 630,00 zł 670,00 zł 460-500

Oscieznice Regulowane OR
.

Tunel Regulowany TR

Oscieznice Regulowane OW
.

Tunel Regulowany TW

Doplaty,

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikacją jedynie w celach informacyjnych. Kolory oklein mogą 
różnić się od zamieszczonych fotografii. Firma Intravita zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu oraz 
możliwości pomyłek i błędów w druku. Przedmioty i meble niewyszczególnione w opisach technicznych nie stanowią oferty handlowej firmy Intravita.
This catalogue is not a commercial offer and it is made only to inform. Pictures and colours can be different from models we sell. Intravita company reserves 
the right to visual and technical changes which improve products and possibility of making mistakes and misprints. Objects and furniture not specified in 
technical descriptions, are not a commercial offer of Intravita company.
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