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Zastosowanie:
Drzwi Fort One mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym (wielorodzinnym)
i użyteczności publicznej.
Konstrukcja:
Drzwi Fort One to wysokiej klasy drzwi wewnętrzne wejściowe. Ich konstrukcja została oparta na ramiaku z wyselekcjonowanego
drewna sosnowego klejonego warstwowo. Dodatkowo drzwi zostały wzmocnione dwoma profilami aluminiowymi, które
stabilizują skrzydło oraz przeciwdziałają deformacji skrzydła. Wnętrze skrzydła stanowi płyta dźwiękochłonna o podwyższonej
izolacyjności akustycznej. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną Stol Plus. Okleina
Stol Plus charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany system uszczelek w skrzydle
sprawia, że dzięki nim kurz, zapachy i hałasy nie przenikają do wnętrza mieszkania.
Drzwi wykonane w tym systemie odpowiadają 2 klasie wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN1192:2001
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.
Aprobata Techniczna- AT-15-7673/2015
Świadectwo Badan Odporności na włamanie – 88/AW-2016-1
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AKUSTYKA

37dB

FORT ONE

2 klasa

odporności
wytrzymałościowej
wg PN-EN 1192:2001

Dane techniczne

61 mm
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antywłamaniowe

FORT ONE SSECURITY

FORT ONE
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1

14

dźwiękoszczelne

1

Zamek trzpieniowy górny

1

Zamek listwowy klasy C
na jedną wkładkę

2

Rozeta - wyposażenie za dopłatą

2

Rozeta - wyposażenie za dopłatą

3

Klamka - wyposażenie za dopłatą

3

Klamka - wyposażenie za dopłatą

4

Zamek trzpieniowy centralny

4

Listwa zaczepowa zamocowana
na całej wysokości ościeżnicy

5

Płyta dźwiękochłonna

5

Płyta dźwiękłochłonna

6

Wizjer

6

Wizjer

7

Płyta MDF o grubości 6 mm

7

Płyta MDF o grubości 6 mm

8

Okleina Stol Plus

8

Okleina Stol Plus

9

Zawiasy 3D z możliwością regulacji

9

Zawiasy 3D z możliwością regulacji

9

Wyposażenie standardowe:
Zamek trzpieniowy górny
Zamek trzpieniowy centralny
Bolce antywyważeniowe
Próg aluminiowy z wkładką
Wizjer szerokokątny
Nasadki na zawiasy
Regulowany zaczep zamka głównego
Wyposażenie za dopłatą:
Klamka Stolpaw
Wkładki klasy ,,B’’
Wkładki klasy ,,C’’
Elektrozaczep
Samozamykacz

70 zł netto / 86,10 zł brutto
200 zł netto / 246 zł brutto
320 zł netto / 393,60 zł brutto
150 zł netto / 184,50 zł brutto
320 zł netto / 393,60 zł brutto

Opcje za dopłatą:
Skrócenie drzwi (max. o 80 mm)
Opaski maskujące (kpl. na jedną stronę)
Drzwi o szerokości ,,100’’
Skrzydło dwukolorowe
Panel poszerzający do ościeżnicy

100 zł netto / 123 zł brutto
50 zł netto / 61,50 zł brutto
150 zł netto / 184,50 zł brutto
100 zł netto / 123 zł brutto
str. 9

wkładki antywłamaniowe w systemie jednego klucza (35/55)
Drzwi z zamkiem listwowym spełniają wymogi 2 klasy antywłamaniowej

Profil wzmacniający
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Profil wzmacniający
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Rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

11

Rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

12

Uszczelka w skrzydle i ościeżnicy

12

Uszczelka w skrzydle i ościeżnicy

13

Próg aluminiowy z wkładką

13

Próg aluminiowy z wkładką

14

Ościeżnica metalowa lub drewniana, stała lub
regulowana z jednej strony

14

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana
z jednej strony

biały struktura

kolorystyka

buk

dąb aragon

dąb bielony

dąb moa

dąb szary

orzech jasny

orzech satyna

orzech

porcelana

wenge ciemny

wenge

wiąz ciemny

wiąz szary

wiąz

wiśnia

„UWAGA! W CELU SPEŁNIENIA PRZEZ DRZWI FORT ONE SECURITY NORMY RC 2 KLAMKI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMOGI KLASY 3, A WKŁADKI ODPORNOSĆ NA WŁAMANIE KLASY 4 (KLASA B) WEDŁUG NORMY PN – EN 1303:2007

ze względu na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych,
prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.
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KOLEKCJA

TRADYCYJNE
od 1210,- | 1488,30
cena netto | brutto (PLN)

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

TRA 01
wiąz szary

TRA 02
orzech
80, 90, 100

80, 90, 100

TRA 03
orzech
80, 90, 100

80, 90, 100

61 mm

TRA 08
wiąz szary

TRA 04
wiąz szary

TRA 05
dąb szary

TRA 06
orzech
80, 90, 100

AKUSTYKA

37dB
Skrzydło FORT ONE

z kompletem okuć

bez okuć

Fort One Security RC2

z ościeżnicą metalową

1380 zł / 1697,40 zł

1210 zł / 1488,30 zł

-

z ościeżnicą drewnianą

1420 zł / 1746,60 zł

1250 zł / 1537,50 zł

1700 zł / 2091 zł

W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

dostępne
od ręki**

Dostępne rozmiary drzwi
80**

80N*

90*

90N*
100* - 150 zł / 184,50 zł

Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5 cm od standardowego. Sprawdź poprawnie wymiary montażowe ! (str. 9)
drzwi dostępne od ręki w kolorach wiąz szary i wiąz ciemny
* drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą drewnianą
** drzwi dostępne z ościeżnicą drewnianą lub metalową

TRA 07
wiąz szary
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KOLEKCJA

KREATYWNE
od 1210,- | 1488,30
cena netto | brutto (PLN)

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

KRE 01
wiąz szary

KRE 02
orzech satyna
80, 90, 100

80, 90, 100

KRE 03
dąb szary
80, 90, 100

80, 90, 100

61 mm

KRE 08
orzech

KRE 04
wiąz szary

KRE 05
dąb szary

AKUSTYKA

37dB
Skrzydło FORT ONE

z kompletem okuć

bez okuć

Fort One Security RC2

z ościeżnicą metalową

1380 zł / 1697,40 zł

1210 zł / 1488,30 zł

-

z ościeżnicą drewnianą

1420 zł / 1746,60 zł

1250 zł / 1537,50 zł

1700 zł / 2091 zł

W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

Dostępne rozmiary drzwi
80**

80N*

90*

90N*
100* - 150 zł / 184,50 zł

Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5 cm od standardowego. Sprawdź poprawnie wymiary montażowe ! (str. 9)
drzwi dostępne od ręki w kolorach wiąz szary i wiąz ciemny
* drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą drewnianą
** drzwi dostępne z ościeżnicą drewnianą lub metalową

KRE 07
wiąz szary
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KOLEKCJA

NOWOCZESNE
od 1210,- | 1488,30
cena netto | brutto (PLN)

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

NOW 01
wiąz szary

NOW 02
orzech
80, 90, 100

80, 90, 100

NOW 03
wiąz szary
80, 90, 100

80, 90, 100

61 mm

NOW 07
wiąz szary

NOW 04
wiąz szary

NOW 05
orzech

AKUSTYKA

37dB
Skrzydło FORT ONE

z kompletem okuć

bez okuć

Fort One Security RC2

z ościeżnicą metalową

1380 zł / 1697,40 zł

1210 zł / 1488,30 zł

-

z ościeżnicą drewnianą

1420 zł / 1746,60 zł

1250 zł / 1537,50 zł

1700 zł / 2091 zł

W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

Dostępne rozmiary drzwi
80**

80N*

90*

90N*
100* - 150 zł / 184,50 zł

Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5 cm od standardowego. Sprawdź poprawnie wymiary montażowe ! (str. 9)
drzwi dostępne od ręki w kolorach wiąz szary i wiąz ciemny
* drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą drewnianą
** drzwi dostępne z ościeżnicą drewnianą lub metalową

NOW 06
orzech
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KOLEKCJA

INOX

od 1310,- | 1611,30
cena netto | brutto (PLN)

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

dostępne
od ręki**

INX 01
dąb szary

INX 03
orzech
80, 90, 100

INX 04
dąb szary
80, 90, 100

80, 90, 100

61 mm

INX 02
orzech

INX 05
wiąz szary

INX 06
dąb szary

INX 07
orzech

AKUSTYKA

37dB
Skrzydło FORT ONE

z kompletem okuć

bez okuć

Fort One Security RC2

z ościeżnicą metalową

1480 zł / 1820,40 zł

1310 zł / 1611,30 zł

-

z ościeżnicą drewnianą

1520 zł / 1869,60 zł

1350 zł / 1660,50 zł

1800 zł / 2214 zł

W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

Dostępne rozmiary drzwi
80**

80N*

90*

90N*

Aplikacje ozdobne Inox zamontowane są tylko od
zewnętrznej strony drzwi. Od strony wewnętrznej
widoczne są nafrezowania wg wybranego wzoru.

100* - 150 zł / 184,50 zł
Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5 cm od standardowego. Sprawdź poprawnie wymiary montażowe ! (str. 9)
drzwi dostępne od ręki w kolorach wiąz szary i wiąz ciemny
* drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą drewnianą
** drzwi dostępne z ościeżnicą drewnianą lub metalową
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KOLEKCJA

ORYGINAL
od 1450,- | 1783,50
cena netto | brutto (PLN)

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

ORG 01
wiąz szary / wenge

ORG 02
dąb szary / biały struktura

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

ORG 03
orzech / biały struktura
80, 90, 100

61 mm

ORG 06
wiąz szary / Teak Burma ***

ORG 04
wiąz szary / Teak Burma ***

ORG 05
wiąz szary / wenge

ORG 07
wiąz szary / wenge

AKUSTYKA

37dB

***okleina dostępna z palety drzwi
wewnętrznych

Skrzydło FORT ONE

z kompletem okuć

bez okuć

Fort One Security RC2

z ościeżnicą metalową

1620 zł / 1992,60 zł

1450 zł / 1783,50 zł

-

z ościeżnicą drewnianą

1660 zł / 2041,80 zł

1490 zł / 1832,70 zł

1940 zł / 2386,20 zł

W komplecie są: skrzydło, ościeżnica, próg, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

Dostępne rozmiary drzwi
80**

80N*

90*

90N*
100* - 150 zł / 184,50 zł

Wstawki w skrzydle mogą zostać zastąpione
dowolną okleiną Stolpaw Plus. Dopłata do wstawek
fornirowanych z palety kolorystycznej drzwi
wewnętrznych wynosi 100 zł netto / 123 zł brutto.
Aplikacje ozdobne zamontowane są tylko od
zewnętrznej strony drzwi. Od strony wewnętrznej
widoczne są nafrezowania wg. wybranego wzoru

Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5 cm od standardowego. Sprawdź poprawnie wymiary montażowe ! (str. 9)
drzwi dostępne od ręki w kolorach wiąz szary i wiąz ciemny
* drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą drewnianą
** drzwi dostępne z ościeżnicą drewnianą lub metalową
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FORT ONE

Zalecane Wymiary montażowe
80 – wysokość 2090 mm x szerokość 920 mm
80N – wysokość 2090 mm x 870 mm
90 – wysokość 2090 mm x 1020 mm
90N – wysokość 2090 mm x 970mm

Dane techniczne

Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło węższe o 5cm od standardowego.

Ościeżnica prosta drewniana
dźwiękoszczelne

2 lata gwarancji

odporne na wodę

antywłamaniowe

uszczelka
ramiak drewniany
panel poszerzający
(opcja za dopłatą)

profil wzmacniający

ościeżnica
drewniana

okleina
Stol Plus
płyta
dźwiękochonna

rygiel
antywłamaniowy

płyta HDF
uszczelka

próg
aluminiowy
uszczelka

Cennik poszerzenia ościeżnicy drewnianej
100-120 – sama listwa kątowa – 220 zł netto / 270,60 zł brutto
140-180 – 270 zł netto / 332,10 zł brutto
180-220 – 300 zł netto / 369 zł brutto
220-260 – 340 zł netto / 418,20 zł brutto
260-300 – 380 zł netto / 467,40 zł brutto
300-340 – 420 zł netto / 516,60 zł brutto
Poszerzenia ościeżnicy powyżej 340mm + 10 zł za każdy centymetr.
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FORT ONE
Dane techniczne

Ościeżnica prosta metalowa
dźwiękoszczelne

2 lata gwarancji

odporne na wodę

antywłamaniowe

896

940

2053

Nafrezowanie nr na skrzydle - 50 zł netto / 61,50 zł brutto
2066

8

35

117

101

Ościeżnica dostępna w kolorach:

37

2101

540

252

Nafrezowanie numeru na skrzydle

brązowy
(Ral 8017 )

szary
(Ral 7047)

beżowy
(Ral 1001)

13
48

Konstrukcja:
Ościeżnica metalowa wykonana jest z blachy o grubości 1,2-1,5 mm malowana proszkowo w 3 kolorach RAL. Po jednej stronie
ościeżnicy wykonane są wycięcia pod zapadkę i zasuwki drzwi wejściowych Fort One, a po przeciwnej stronie pod zawiasy i bolce
antywyważeniowe.
Malowanie proszkowe:
Malowanie proszkowe doskonale zastępuje a nawet skutecznie wypiera malowanie na mokro wszędzie tam, gdzie ważna jest
jakość, trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne uzyskiwanych powierzchni. Jest to najefektywniejsza metoda malowania
ochronnego i dekoracyjnego ościeżnic. Farbę nanosi się jednokrotnie, bez stosowania farb podkładowych, a grubość uzyskanej
warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Tak wymalowane ościeżnice zyskują znakomite walory
estetyczne i bardzo dobrą odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Szczególną zaletą jest możliwość zastosowania
różnorodnych powłok. Powierzchnie pomalowane proszkowo są gładkie, bez zacieków i zmarszczeń, twarde, odporne
na czynniki mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Technologia
malowania proszkowego, z uwagi na brak emisji lotnych związków organicznych do atmosfery jest jedną z najbardziej przyjaznych
dla środowiska naturalnego.
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FORT ONE
Dane techniczne

Klamki
dźwiękoszczelne

2 lata gwarancji

odporne na wodę

antywłamaniowe

Klamka jak i szyld górny produkowane są z odpowiedniej jakości
metali, posiadają niewidoczne od strony zewnętrznej elementy
montażowe (klamka jest bezpieczna,szyldu nie można odkręcić od
strony zewnętrznej).
Ze względu na kryte elementy montażowe od strony zewnętrznej
klamki dostępne są w konfiguracji LEWEJ i PRAWEJ.
klamka Stolpaw
+ szyld górny *
* klamka i szyld występuje w kolorach: patyna lub satyna 70 zł / 86,10 zł

Haga

170 zł / 209,10 zł

Nasadki na zawiasy

w cenie drzwi

Manitoba

145 zł / 178,35 zł

Niagara

170 zł / 209,10 zł

Wkładki w systemie jednego klucza (górna z motylkiem)
- standardowe - 100 zł / 123 zł
- klasy „B” - 200 zł / 246 zł
- klasy „C” - 320 zł / 393,60 zł

Diva

Prestige

280 zł / 344,40 zł

290 zł / 359,70 zł

Wizjer

w cenie drzwi

certyfikaty

wymiary drzwi

wyskokość
skrzydła
w felcu
[mm]

szerokość
skrzydła
w felcu
[mm]

całkowita
wysokość
ościeżnicy
[mm]

całkowita
szerokość
ościeżnicy
[mm]

wysokość
otworu w
ścianie
[mm]

szerokość
otworu
w ścianie
[mm]

80N

2013

766

2070

850

2090

870

80

2013

816

2070

900

2090

920

90N

2013

866

2070

950

2090

970

90

2013

916

2070

1000

2090

1020

100

2013

1016

2070

1100

2090

1120

szerokość

P.P.H.U. STOLPAW - Bis
Marcin Pawlak
Pawłów 230 B, 26-510 Chlewiska
tel. 48 617 10 55, fax: 48 617 08 86
e-mail: biuro@stolpaw.com.pl
www.stolpaw.com.pl
partner handlowy:

Wszelkie informacje zawarte w folderze mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.

