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Twój komfort 
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o firmie

Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA 
jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy 
po ponad 20 latach z wielką przyjemnością przedstawiamy firmę, która 
ugruntowała swoją pozycję na rynku oraz cieszy się uznaniem klientów, 
partnerów biznesowych i pracowników.

Wykwalifikowana kadra specjalistów z wieloletnim doświadczeniem to 
trzon naszej firmy. Produkty wytwarzane na najnowocześniejszych i in-
nowacyjnych urządzeniach gwarantują jakość, spełniającą najbardziej 
rygorystyczne normy w testach laboratoryjnych. To daje nam powód do 
dumy oraz zapewnia zaufanie i zadowolenie klientów.

Zapraszamy do współpracy.
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ilość punktów 
ryglujących

współczynnik 
przenikalności 

cieplnej

A - drzwi akustyczne          G - drzwi z przeszkleniem          i - drzwi z aplikacjami inox           P - drzwi płaskie          T - drzwi z tłoczeniem

klasa odporności
na włamanie

akustyka drzwi grubość skrzydła gwarancja
24 miesiące

oznakowanie CE

wyjAśniEniE  oznACzEń i symboli

moDEl współczynnik przenikalności
cieplnej drzwi pełne/przeszklone

akustyka
drzwi pełne

klasa odporności 
na włamanie drzwi pełne

grubość skrzydła [mm] drzwi przeszklone

Ud - 1,2 / 1,5

Ud - 1,0 / 1,4

Ud - 0,9 / 1,3

Ud - 1,2

Ud - 1,2

K-1000

K-2000

K-2000 Premium

K-3000

K-3000 A

56

72

56

56

30 dB

30 dB

30 dB

42 db

pakiet trzyszybowy
z ciepłą ramką

pakiet trzyszybowy
z ciepłą ramką

–

–

RC2

–

RC3

RC3

PARAmEtRy tEChniCznE DRzwi KomstA

DRzwi bEzPiECznE
K-1000

drzwi metalowe 56 mm
wewnętrzne/zewnętrzne 

PN-EN 1627 RC2

drzwi metalowe 72 mm
wewnętrzne/zewnętrzne

współczynnik przenikalności 
cieplnej od Ud 0,9

DRzwi CiEPłE
K-2000 / K-2000 Premium

drzwi metalowe 56 mm
wewnętrzne/zewnętrzne

PN-EN 1627 RC3

DRzwi 
AntywłAmAniowE
i AKUstyCznE RC3 

K-3000 / K-3000 A
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Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie 
charakter informacyjny. Podane w katalogu ceny są orientacyjne i nie ustalają 
cen sprzedaży dla podmiotów oferujących nasze produkty, w związku z czym 
mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.

Z uwagi na specyfikę druku, zaprezentowana w katalogu kolorystyka drzwi 
może różnić się od oryginału. Mimo dołożenia najwyższej staranności mogą się 
zdarzyć błędy merytoryczne lub drukarskie. W związku z dążeniem do jak naj-
wyższej jakości naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych i technologicznych, których może nie zawierać niniejszy 
katalog. 

Szczegółowe oraz najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach do-
stępne są bezpośrednio u naszych partnerów handlowych i punktach sprzedaży.

Ceny podane w cenniku nie zawierają podatku VAT.

Dla prawidłowego funkcjonowania drzwi zalecane jest zadaszenie chroniące drzwi 
przed czynnikami atmosferycznymi. Dla drzwi otwieranych do wewnątrz pomiesz-
czenia zalecane jest zastosowanie okapnika. Elementy ozdobne drzwi wykonane 
ze stali nierdzewnej (inox) powinny być konserwowane specjalistycznym prepara-
tem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Każde skrócenie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. Klamka antywłamaniowa KomstA iDEAl w cenie drzwi.



BĄDŹ wymAGAjĄCy
idealny kompromis niskiej ceny do 

wysokiej jakości
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DRzwi wzmoCnionE

model K-1000
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· skrzydło drzwi o grubości 56mm, 
· najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC     
  odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania, 
· wypełnienie z ekologicznej płyty z twardego polistyrenu spienionego 
  o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych 
· zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - pięć rygli ruchomych, 
  zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe,
· wkładka profilowa zamka głównego GERDA (5 kluczy), klasa wyrobu 5.1.B, 
· wkładka profilowa z gałką do zamka dodatkowego GERDA (3 klucze),
· klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa), 
· wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem),
· pakiet 3-szybowy z ciepłą cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych),
· zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz 
  oraz na zewnątrz chronionego pomieszczenia, uniemożliwiające ściągnięcie 
  skrzydła z zawiasów podczas próby włamania, 
· ościeżnica asymetryczna A-56 lub narożnikowa N-56 z uszczelką o grubości 
  1,2 mm pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła   
· uszczelka skrzydła, 
· próg montażowy,
· próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką w standardowej cenie drzwi. 

DostĘPnE wymiARy: 80E, 90E, 100E*

UwAGA: 
* dopłata do wymiaru 100E - 180,00 zł netto do ceny podstawowej drzwi.
Wymiar 100E nie występuje w modelach K-1002 i K-1003.
Atest antywłamaniowy RC2 dotyczy drzwi bez przeszkleń!

56 mm

30 db

RC2
PN-EN 1627

DRzwi PEłnE
Ud - 1,2

wymiar 100E*

wenge wenge

orzech

antracyt struktura antracyt struktura

biały

złoty dąb złoty dąb

winchester dąb bagienny
nowość!

wkrótce w ofercie

orzech brazylijski orzech

drzwi 
PRzEszKlonE
Ud - 1,5

11 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

DRzwi wzmoCnionE RC2
model K-1000

wyPosAżEniE stAnDARDowE DRzwi K-1000 56

DostĘPnE KoloRy DRzwi KomstA K-1000/56
wymiar 80E, 90E

mahoń złoty dąborzech

DostĘPnE KoloRy DRzwi KomstA K-1002, K-1003
wymiar 80E, 90E

model K-1000 TI/56
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zawias trójdzielny antywłamaniowy Ø 18

zamek dodatkowy trzybolcowy

zamek główny pięciobolcowy

blacha stalowa ocynkowana

bolec antywyważeniowy  

wzmocniona kieszeń zamka

warstwa specjalistycznego kleju

laminat PVC

wypełnienie z ekologicznego spienionego 
polistyrenu

ościeżnica z blachy stalowej o gr. 1,2 mm

uszczelka przylgowa skrzydła

W standardowym wyposażeniu drzwi występuje 
klamko-klamka KOMSTA IDEAL.

grubość skrzydła:
56 mm

uszczelka skrzydła zamek główny zamek dodatkowy zawias antywłamaniowy
i bolec antywyważeniowy

regulacja zamka

KonstRUKCjA DRzwi

szylD AntywłAmAniowy KomstA iDEAl

GRUbość
sKRzyDłA

56 mm

DRzwi wzmoCnionE  RC2 
model K-1000
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DRzwi wzmoCnionE RC2 
model K-1000
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K1000 ti/56
1440,00 zł netto
1771,20 zł brutto

wenge

80/90/100 80/90/100 80/90/100

80/90/100 80/90 80/90

80/90

antracyt
struktura

białyzłoty dąb orzech 
brazylijski

K1000 P/56
1195,00 zł netto 
1469,85 zł brutto

K1004 t/56
1285,00 zł netto 
1580,55 zł brutto

K1000 4 Gt/56
2025,00 zł netto 
2490,75 zł brutto

K1001 ti/56
1505,00 zł netto
1851,15 zł brutto

K1001 t/56
1225,00 zł netto
1506,75 zł brutto

K1000 t/56
1225,00 zł netto
1506,75 zł brutto

K1000 1 Gt/56
1995,00 zł netto
2453,85 zł brutto

K1000 3 Gti/56
2245,00 zł netto 
2761,35 zł brutto

K1000 3 Gt/56
2030,00 zł netto
2496,90 zł brutto

K1000 1 Gti/56 
2245,00 zł netto
2761,35 zł brutto

K1000 2 Gti/56    
2200,00 zł netto 
2706,00 zł brutto

K1000 2 Gt/56
1985,00 zł netto 
2441,55 zł brutto

orzech

winchester

DostĘPnE KoloRy
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80/90 80/90 80/90

K1000 7 G/56*
2025,00 zł netto
2490,75 zł brutto

K1000 6 Gti/56**
2245,00 zł netto 
2761,35 zł brutto

K1000 6 Gt/56**
2030,00 zł netto
2496,90 zł brutto

K1000 5 Gt/56
2245,00 zł netto
2761,35 zł brutto

K1000 4 G/56
1899,00 zł netto 
2335,77 zł brutto

DostĘPnE KoloRy
K-1002, K-1003

DostĘPnE szyby:

· reflex
· mleczna - paski

* nie występuje w kolorze antracyt 
   struktura

** nie występuje w kolorze antracyt 
   struktura oraz wymiarze 80E

mahoń orzech złoty dąb

K1003 t/56
1310,00 zł netto
1611,30 zł brutto

K1002 t/56
1310,00 zł netto
1611,30 zł brutto

K1003 Gt/56
1625,00 zł netto
1998,75 zł brutto

K1002 Gt/56
1595,00 zł netto
1961,85 zł brutto

DRzwi wzmoCnionE RC2
model K-1000

wenge antracyt
struktura

białyzłoty dąb orzech 
brazylijski

orzech

winchester

80/90/100 80/90/100 80/90/100

80/90/100

80/90

80/90 80/90

DostĘPnE KoloRy



CIEPŁO w twoim DomU
niski współczynnik przenikalności cieplnej 
w Twoich drzwiach to inwestycja, która 

pracuje dla Ciebie



DRzwi CiEPłE

model K-2000 i K-2000 Premium
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model K2000 3 GTI/72 model K2000 2 GTI/72 Premium

* dotyczy drzwi z ościeżnicą termiczną,
   element opcjonalny

DRzwi PEłnE
Ud - 0,9*

DRzwi PEłnE
Ud - 0,9

DRzwi PEłnE
Ud - 1,0

drzwi 
PRzEszKlonE
Ud - 1,3*

drzwi 
PRzEszKlonE
Ud - 1,4

drzwi 
PRzEszKlonE
Ud - 1,3

9 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

8 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

· skrzydło drzwi o grubości 72mm wykonane w systemie czterostronnej przylgi,
· najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona, pokryta laminatem PVC odpornym   
  na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania i zadrapania, 
· wypełnienie z ekologicznej płyty z twardego polistyrenu spienionego EPS
  o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych,
· pakiet 3-szybowy z ciepłą cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych),
· ościeżnica asymetryczna A-72 z uszczelką wykonana z blachy o grubości 1,2mm,
  wykończona laminatem PVC w kolorze skrzydła,   
· zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz 
  oraz na zewnątrz chronionego pomieszczenia, uniemożliwiając ściągnięcia 
  skrzydła z zawiasów, 
· zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - trzy rygle ruchome,   
  zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe,
· klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa), 
· wkładka profilowa zamka głównego GERDA (5 kluczy) klasa wyrobu 5.1.B, 
· wkładka profilowa z gałką do zamka dodatkowego (3 klucze),
· uszczelka skrzydła,
· próg montażowy,
· próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką w standardowej cenie drzwi,
· wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem),

DostĘPnE wymiARy: 80E, 90E, 100E*

UwAGA: 
Drzwi nie mogą być skracane z powodu zastosowania przylgi od spodu skrzydła.
* dopłata do wymiaru 100E - 210,00 zł netto do ceny podstawowej drzwi.

· skrzydło drzwi o grubości 72mm wykonane w systemie czterostronnej przylgi,
· najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona, pokryta laminatem PVC odpornym      
  na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania i zadrapania, 
· wypełnienie z ekologicznej płyty z twardego polistyrenu spienionego EPS
  o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych,
· pakiet 3-szybowy z ciepłą cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych),
· ościeżnica termiczna aluminiowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, 
  pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła, 
· zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach dedykowane do drzwi 
  o dużym ciężarze
· przeciwwyważeniowe zabezpieczenia: zamek listwowy ryglujący się w trzech 
  miejscach jednocześnie po przekluczeniu wkładki głównej,
· klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa), 
· wkładka profilowa zamka głównego GERDA (5 kluczy) klasa wyrobu 5.1.B, 
· uszczelka skrzydła,
· ciepły próg z przekładką termiczną w standardowej cenie drzwi,
· wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem),

DostĘPnE wymiARy: 80E, 90E, 100E*

UwAGA: 
Drzwi nie mogą być skracane z powodu zastosowania przylgi od spodu skrzydła.
* dopłata do wymiaru 100E - 210,00 zł netto do ceny podstawowej drzwi.

DRzwi CiEPłE
model K-2000, K-2000 Premium

wyPosAżEniE stAnDARDowE DRzwi K-2000 72 wyPosAżEniE stAnDARDowE DRzwi K-2000 72 Premium

72 mm72 mm

30 db30 db



www.komsta.pl

15

szylD AntywłAmAniowy KomstA iDEAl

1 - zawias trójdzielny Ø 18
2 - bolec antywyważeniowy 
3 - zamek dodatkowy trzybolcowy
4 - ramiak z drewna klejonego
5 - wypełnienie z ekologicznego 
      spienionego polistyrenu
6 - zamek główny trzybolcowy
7 - skrzydło drzwi z uszczelką 
      po obwodzie skrzydła
8 - ościeżnica z blachy stalowej 
     o gr. 1,2 mm pokryta
     laminatem w kolorze skrzydła
9 - blacha stalowa ocynkowana

10 - laminat PVC odporny na 
      promienie UV

1 - wzmocniony zawias 3D 
2 - bolec antywyważeniowy 
3 - zAmEK listwowy 
     zastępujący trzy zamki 
     tradycyjne
4 - ramiak z drewna klejonego
5 - wypełnienie z ekologicznego 
      spienionego polistyrenu
6 - skrzydło drzwi z uszczelką 
      po obwodzie skrzydła
7 - ościeżnica termiczna 
     AlUminiowo-DREwniAnA 
     pokryta laminatem w kolorze 
     skrzydła
8 - blacha stalowa ocynkowana
9 - laminat PVC odporny na 
     promienie UV

grubość skrzydła:
72 mm

ościeżnica termiczna
AlUminiowo-DREwniAnA

ciepły próg
z przekładką termiczną

zawiasy 3D
regulowane w 3 płaszczyznach

zAmEK listwowy 
brak dodatkowego 

górnego zamka 

uszczelka skrzydła
(widok od dołu skrzydła)

zamek główny

zamek dodatkowyzawias
antywłamaniowy

i bolec
antywyważeniowy

regulacja zamka

W standardowym wyposażeniu drzwi występuje 
klamko-klamka KOMSTA IDEAL.

DRzwi CiEPłE
model K-2000, K-2000 Premium

KonstRUKCjA DRzwi K-2000 PREmiUmKonstRUKCjA DRzwi K-2000
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K2004 t/72 
1565,00 zł netto 
1924,95 zł brutto

K2000 4 G/72 
2310,00 zł netto 
2841,30 zł brutto

K2000 4 G/72 
Premium 
3040,00 zł netto 
3739,40 zł brutto

K2000 4 Gt/72 
2320,00 zł netto 
2853,60 zł brutto

K2000 4 Gt/72 
Premium 
3050,00 zł netto 
3751,50 zł brutto
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K2000 2 Gt/72 
2310,00 zł netto 
2841,30 zł brutto

K2000 2 Gt/72 
Premium 
3020,00 zł netto 
3714,60 zł brutto

K2004 t/72
Premium 
2265,00 zł netto 
2785,95 zł brutto

K2000 3 Gti/72 
2565,00 zł netto
3154,95 zł brutto

K2000 3 Gti/72
Premium 
3295,00 zł netto
4052,85 zł brutto

K2000 P/72
1475,00 zł netto
1814,25 zł brutto

K2000 P/72
Premium 
2190,00 zł netto
2693,70 zł brutto

K2000 2 Gti/72
2525,00 zł netto
3105,75 zł brutto

K2000 2 Gti/72 
Premium
3225,00 zł netto
3966,75 zł brutto

K2000 1 Gt/72
2350,00 zł netto
2890,50 zł brutto

K2000 1 Gt/72 
Premium
3080,00 zł netto
3788,40 zł brutto

K2000 3 Gt/72
2350,00 zł netto
2890,50 zł brutto

K2000 3 Gt/72
Premium 
3080,00 zł netto
3788,40 zł brutto

K2000 1 Gti/72 
2565,00 zł netto
3154,95 zł brutto

K2000 1 Gti/72 
Premium 
3295,00 zł netto
4052,85 zł brutto

DRzwi CiEPłE
model K-2000, K-2000 Premium
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dąb 
bagienny
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K2000 6 Gti/72 Premium**
3290,00 zł netto
4046,70 zł brutto

K2000 6 Gt/72 Premium**
3075,00 zł netto
3782,25 zł brutto

biały
struktura

K2001 ti/72
1835,00 zł netto
2257,05 brutto

K2001 ti/72 
Premium
2535,00 zł netto
3118,05 brutto

K2000 ti/72
1725,00 zł netto
2121,75 zł brutto

K2000 ti/72 
Premium
2425,00 zł netto
2982,75 zł brutto

K2001 t/72
1510,00 zł netto
1857,30 zł brutto

K2001 t/72 
Premium
2210,00 zł netto
2718,30 zł brutto

K2000 t/72
1510,00 zł netto
1857,30 zł brutto

K2000 t/72 
Premium
2225,00 zł netto
2736,75 zł brutto

K2000 6 Gti/72**
2565,00 zł netto
3154,95 zł brutto

K2000 6 Gt/72**
2350,00 zł netto
2890,50 zł brutto

DostĘPnE szyby:

· reflex
· mleczna - paski

wenge antracyt
struktura

biały*

złoty dąb

* nie występuje z ościeżnicą  
   termiczną

** nie występuje w kolorze  
     antracyt i antracyt struktura 
     oraz wymiarze 80E

antracyt

orzech

winchester

DRzwi CiEPłE
model K-2000, K-2000 Premium

80/90/100 80/90/100

80/90/100 80/90/100 80/90

80/90

80/90

80/90 80/90

DostĘPnE KoloRy



DRzwi CiEPłE

model K-2000 Premium BLACK
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DRzwi CiEPłE
model K-2000 Premium BLACK

• Drzwi o niepowtarzalnym dizajnie to oferta dla wymagających 
   klientów szukających niecodziennych rozwiązań.

• Drzwi K-2000 1 GT/72 Premium BLACK dostępne są we wszystkich 
   kolorach i wymiarach modelu K-2000 Premium. 

• W standardowym wyposażeniu występują okucia klamko-klamka  
   KOMSTA IDEAL z osłonkami zawiasów 3D w kolorze czarnym. 
   Opcjonalnie dostępne są pochwyty (str. 26) w kolorze czarnym F8.

• Cena kompletnych drzwi K-2000 1 GT/72 Premium BLACK wynosi 
   3595,00 zł netto.



TWÓJ KOMFORT 
i bEzPiECzEństwo
odpocznij od zgiełku życia codziennego,
zapewnij bezpieczeństwo, ciszę i spokój

 swoim bliskim
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DRzwi AntywłAmAniowE
i AKUstyCznE RC3

model K-3000 i K-3000 A
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model K3001 TI/56

DostĘPnE KoloRy DRzwi KomstA K-3000 (A)
wymiar 80E, 90E

DostĘPnE KoloRy DRzwi KomstA 
K-3002 (A), K-3003 (A)
wymiar 80E, 90E

wymiar 100E*

wenge

orzech

antracyt struktura

biały

złoty dąb

winchester

orzech brazylijski

56 mm

30 db

DRzwi 
AKUstyCznE:
42 db

RC3
PN-EN 1627

DRzwi PEłnE
Ud - 1,2

16 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

DRzwi AntywłAmAniowE i AKUstyCznE RC3 / 42db
model K-3000, K-3000 A

· skrzydło drzwi o grubości 56mm z uszczelką, 
· najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona wykończona laminatem PVC
  odpornym na promieniowanie UV o zwiększonej odporności na zarysowania 
  i zadrapania,
· wypełnienie z płyty z twardego polistyrenu spienionego (model K-3000), 
  wypełnienie specjalnym wkładem akustycznym (model K- 3000 A)
· 4 pręty stalowe hartowane, 
· drewniana listwa wzmacniająca na całym obwodzie skrzydła 
· ościeżnica z uszczelką, asymetryczna A-56 lub narożna N-56 o grubości 1,2mm 
  pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła.
· zamek główny wielopunktowy - trzy rygle ruchome, 
· zamek górny - trzy rygle ruchome z dodatkowym ryglem ruchomym pionowym, 
· zamek pomocniczy dolny - trzy rygle ruchome, 
· wkładka profilowa zamka głównego w klasie 5.1.B. antywłamaniowości 
   GERDA (5 kluczy),
· wkładka profilowa z gałką do zamka górnego GERDA (3 klucze),
· klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa), 
· wizjer panoramiczny, 
· zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz 
  jak i na zewnątrz chronionego pomieszczenia, uniemożliwiające ściągnięcie
  skrzydła z zawiasów podczas próby włamania,
· regulacja zamka, 
· 6 stałych bolców antywyważeniowych, 
· próg montażowy
· próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką w standardowej cenie drzwi.

DostĘPnE wymiARy: 80E, 90E, 100E*

UwAGA: 
* dopłata do wymiaru 100E - 180,00 zł netto do ceny podstawowej drzwi.
Wymiar 100E nie występuje w modelach K-3002 i K-3003.

wyPosAżEniE stAnDARDowE K-3000 56

wenge antracyt struktura złoty dąb orzech

mahoń złoty dąborzech
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16 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

23

KonstRUKCjA DRzwi

zawias trójdzielny antywłamaniowy Ø 18

zamek górny z dodatkowym ryglem pionowym

zamek główny wielopunktowy

blacha stalowa ocynkowana

bolce antywyważeniowe 

ramiak z drewna klejonego

ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,2 mm

laminat PVC

płyta ekologicznego polistyrenu / 
wypełnienie wkładem akustycznym

pręt stalowy hartowany

uszczelka przylgowa skrzydła

grubość skrzydła:
56 mm

dodatkowy 
rygiel pionowy

zamek główny zamek dodatkowy zawias antywłamaniowy 
 i bolce antywyważeniowe

regulacja zamka

DRzwi AntywłAmAniowE i AKUstyCznE RC3 / 42db
model K-3000, K-3000 A

W standardowym wyposażeniu drzwi występuje 
klamko-klamka KOMSTA IDEAL.

szylD AntywłAmAniowy KomstA iDEAl
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wenge antracyt
struktura

winchester

orzech

biały

80/90/100 80/90/100 80/90/100

złoty dąb

80/90/100 80/90 80/90

80/90

DostĘPnE KoloRy

K3001 ti/56
1855,00 zł netto
2281,65 zł brutto

K3001 A ti/56
2055,00 zł netto
2527,65 zł brutto

K3001 t/56
1525,00 zł netto
1875,75 zł brutto

K3004 t/56
1565,00 zł netto
1924,95 zł brutto

K3001 A t/56
1725,00 zł netto
2121,75 zł brutto

K3004 A t/56
1765,00 zł netto
2170,95 zł brutto

K3000 P/56 
1420,00 zł netto
1746,60 zł brutto

K3000 t/56
1525,00 zł netto
1875,75 zł brutto

K3000 ti/56
1745,00 zł netto
2146,35 zł brutto

K3000 A P/56
1616,00 zł netto
1987,68 zł brutto

K3000 A t/56
1725,00 zł netto
2121,75 zł brutto

K3000 A ti/56
1960,00 zł netto
2410,80 zł brutto

KlAsA 
bEzPiECzEństwA

RC3

orzech 
brazylijski

drzwi
AKUstyCznE

42 db

DRzwi AntywłAmAniowE i AKUstyCznE RC3 / 42db
model K-3000, K-3000 A
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80/90 80/90 80/90

K3002 t/56
1635,00 zł netto
2011,05 zł brutto

K3002 A t/56
1835,00 zł netto
2257,05 zł brutto

K3003 t/56
1635,00 zł netto
2011,05 zł brutto

K3003 A t/56
1835,00 zł netto
2257,05 zł brutto

drzwi
AKUstyCznE

42 db

16 PUnKtów
RyGlUjĄCyCh

DostĘPnE KoloRy

mahoń orzech złoty dąb

DRzwi AntywłAmAniowE i AKUstyCznE RC3 / 42db
model K-3000, K-3000 A

odpocznij, odetchnij, 
ciesz się bezpieczeństwem

 swoich bliskich
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długość pochwytu

dopłata

1000 mm

390,00 zł 
netto

1200 mm

440,00 zł 
netto

1700 mm

490,00 zł 
netto

pochwyt okrągły
prosty

pochwyt prostokątny
prosty

wi
do

k 
od

 w
ew

ną
trz

wi
do

k 
z 

ze
wn

ąt
rz

CyfRowy wizjER DRzwiowy z fUnKCjĄ DzwonKA
i APARAtU fotoGRAfiCznEGo

sPosób moCowAniA PoChwytUPoChwyty, KlAmKo-zAślEPKi

elementy opcjonalne

kolor: inox, w modelu BLACK dostępny kolor czarny F8

opcjonalne dla modelu: K-1000, K-2000

· obsługiwany jednym przyciskiem,
· 3 dźwięki dzwonka,
· duży ekran LCD o średnicy 3.2 cala daje wyraźny, jasny i kolorowy obraz,
· możliwość zapisu do 50 zdjęć z kamery zamontowanej w wizjerze, 
· data i godzina zrobienia zdjęcia,
· po uruchomieniu działa od 10 do 20 sek.,
· możliwość dodania karty pamięci do 8 GB,
· zasilanie - 4 baterie AAA,

dopłata: 290,00 zł netto

opcjonalne dla modelu: K-1000, K-2000, K-3000

DoPłAtA Do KoloRU oKUć

kolor: stare złoto F4

dopłata: 35,00 zł netto

opcjonalne dla modelu:
K-1000, K-2000, K-3000

kolor: czarny F8

dopłata: 100,00 zł netto*

opcjonalne dla modelu: 
K-1000, K-2000, K-3000

* nie dotyczy modelu BLACK

26
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K-
10

00

K-
20

00

K-
30

00

ElEmEnt
DoPłAtA
zł netto

moDEl DRzwi

system jednego klucza

dopłata do wymiaru 100E

bikolor - wykonanie skrzydła w dwustronnie różnym kolorze

70,00 zł

15,00 zł

70,00 zł

180,00 zł

210,00 zł

200,00 zł

55,00 zł

1218,00 zł

60,00 zł

170,00 zł

390,00 zł

115,00 zł

25,00 zł

55,00 zł

80,00 zł

100,00 zł/mb

20,00 zł/mb

11,00 zł/mb

30,00 zł

gałko-klamka antywłamaniowa 3 klasa bezpieczeństwa

osłonki na zawiasy 3D, kolor: inox, czarne

osłonki na zawiasy antywłamaniowe, kolor: platyna, srebrne, oliwka

Zamek Gerdalock z wkładką sterowany smartfonem

listwa odbojnikowa wykonana ze stali nierdzewnej
o wysokości 150mm

wzmocnienie pod samozamykacz

preparat do pielęgnacji stali szlachetnej, poj. 400ml

elektrozaczep 12 V AC/DC (z wyłącznikiem dzień/noc)

ościeżnica termiczna aluminiowo-drewniana * 

podwalina XPS pod próg

folia hydroizolacyjna EPDM

folia uszczelniająca

* w modelach K-2000 PREMIUM ościeżnica termiczna w cenie drzwi

wkładki Evo certyfikowane w klasie 5.1.B wg PN-EN 1303

zalecany dla drzwi otwieranych do wewnątrz
okapnik

ościeżnica asymetryczna 170mm

listwa maskująca do samodzielnego skracania drzwi

skracanie drzwi

elementy opcjonalne

drzwi K-1000: maksymalnie 170mm, drzwi K-3000: maksymalnie 150mm

listwa umieszczona od szerszej strony skrzydła

do drzwi z ościeżnicą termiczną, ciepły montaż

do drzwi z ościeżnicą termiczną, ciepły montaż

do drzwi z ościeżnicą termiczną, ciepły montaż

27
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zamek elektroniczny gerdalock

Najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa w drzwiach KOMSTA.

Zamek elektroniczny GERDALOCK pozwala otwierać drzwi przy pomocy 
smartfona. Nie wymaga zewnętrznego zasilania, ani zasięgu WiFi, nie 
trzeba doprowadzać przewodów, instalować centrali i czytników. 
Łączy w sobie elegancję i minimalizm nowoczesnego wzornictwa. 
Obudowa zamka jest wykonana z anodyzowanego aluminium. 

Działanie:
· zamek otwiera i zamyka drzwi uruchamiając napęd, który obraca wkładkę,
· zamek może otwierać się automatycznie o wyznaczonej godzinie, 
  a także automatycznie zamykać po ustalonym czasie,
· w każdej chwili można „wysłać” klucz dostępu dziecku wracającemu 
  ze szkoły lub też z łatwością usunąć dostęp do zamka,
· wszelkie parametry trybu pracy można ustawiać z poziomu aplikacji 
  zainstalowanej w smartfonie*,
· poziom szyfrowania transmisji Bluetooth gwarantuje wysoki poziom 
  bezpieczeństwa,
· w momencie, gdy baterie są na wyczerpaniu, zamek kilkakrotnie 
  powiadamia o konieczności ich wymiany.

dopłata: 1218,00 zł netto

* GERDALOCK działa na iPhone 4s (lub nowszym) z systemem iOS 9 lub każdym smartfonie 
   z Bluetooth 4.0 z systemem Android 4.4.4 (lub nowszym).

widok zamka od wewnątrz pomieszczenia

otwórz swoje drzwi
smartfonem



www.komsta.pl

29

drzwi otwierające się do wewnątrz lokalu

PRAwE lEwE

ościeżnica asymetryczna/termiczna

ościeżnica narożna
a

A - wysokość otworu
hs - wysokość skrzydła
hp - wysokość przejścia
ho - całkowita wysokość ościeżnicy

b - szerokość otworu
sp - szerokość prześwitu
ss - szerokość skrzydła
sc - całkowita szerokość 
         ościeżnicy

Ho

B

B

Sp

Sp

Ss

Ss

Sc

Sc

Hp Hs

PRAwElEwE

drzwi otwierające się na zewnątrz lokalu

* dotyczy ościeżnicy asymetrycznej o szerokości 170 mm

moDEl
drzwi

wymiar
handlowy hs ss g hp

A

wymAGAnE wymiARy otwoRówwymiAR DRzwi

ościeżnica 
asymetryczna

ościeżnica 
narożna

ościeżnica 
asymetryczna 

(170mm)

ościeżnica 
symetryczna

termicznasp
b

ho sc
A A Ab b b

80E

90E

100E

80E

90E

100E

2051

2051

2051

2051

2051

2051

847

947

1047

847

947

1047

72

72

72

72

72

72

2002

2002

2002

2022

2022

2022

801

901

1001

801

901

1001

2083

2083

2083

2093

2093

2093

901

1001

1101

901

1001

1101

2075

2075

2075

2100

2100

2100

2100

2100

2100

884

984

1084

915

1015

1115

915

1015

1115

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80E

90E

100E

K-1000
K-3000

K-2000

K-2000
Premium

56

56

56

2037

2037

2037

2073/2028*

2073/2028*

2073/2028*

2065

2065

2065

2046

2046

2046

2020

2020

2020

2002/1970*

2002/1970*

2002/1970*

850

950

1050

801

901

1001

901

1001

1101

884

984

1084

847

947

1047

884

984

1084

–

–

–

–

–

–

KiERUnEK otwiERAniA DRzwi

sChEmAty sKRzyDEł, ośCiEżniC i otwoRów montAżowyCh DRzwi

PoDstAwowE wymiARy sKRzyDEł, ośCiEżniC 
i otwoRów montAżowyCh DRzwi w milimEtRACh [mm]

informacje techniczne
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56

21

92

50

92

1615 15

92

50

35

21

170

134
40

92

30

15

170

50

30

30

N 56 A 56 A 56 (170 mm) A 72 TERMICZNA 72
aluminiowo-drewniana

ościeżnica N 56
drzwi K-1000
drzwi K-3000

ościeżnica A 56
drzwi K-1000
drzwi K-3000

ościeżnica A 56
drzwi K-1000
drzwi K-3000

ościeżnica A 72
drzwi K-2000

ościeżnica term. 72 
drzwi K-2000

W celu poprawy właściwości izolacyjnych naszych drzwi zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
do sprzedaży ościeżnicy termicznej oraz progu termicznego. 
Konstrukcja tych elementów to połączenie tego, co najcieplejsze i najtrwalsze w stolarce drzwio-
wej, mianowicie drewna i aluminium. Dzięki temu udało się zminimalizować efekt mostka ter-
micznego, a co za tym idzie kondensacji pary wodnej od strony pomieszczenia. 
Ościeżnica termiczna z ciepłym progiem termicznym występuje w drzwiach K-2000 o grubości 
skrzydła 72 mm. 

przekładka termiczna

próg termiczny ościeżnica
termiczna

Próg 72 
(w cenie drzwi)

Próg 56 
(w cenie drzwi)

Próg termiczny 
(w cenie ośc. termicznej)

Próg 56 
(w cenie ośc. A 56 170mm)

RoDzAjE ośCiEżniC

PRzEKRojE ośCiEżniC

PoPRAwA izolACyjnośCi tERmiCznEj

RoDzAjE oRAz PRzEKRojE PRoGów

informacje techniczne

50

92
15

35

92

5037
,5
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KomstA oKnA i DRzwi s.A.

Polecamy również inne pozycje z naszej oferty:

· nowoczesne okna PCV wykonane w technologii    
  STS z ciepłą ramką Super Spacer Premium

· stolarka aluminiowa

· ogrody zimowe

· bramy garażowe i rolety

łączymy to co najlepsze.
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KomstA okna i Drzwi s.A.
44-120 Pyskowice
ul. Nasienna 2
tel. +48 32 338 36 28
fax. +48 32 338 36 44
mail: drzwi@komsta.pl

www.komsta.pl

Autoryzowany przedstawiciel handlowy
firmy KOMSTA Okna i Drzwi S.A.


