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MONRAF DOORS
Seria drzwi ukrytych Hidden posiada unikatowe rozwiązanie zamontowania futryny, która staje się ukryta w
ścianie, co powoduje brak konieczności montażu opasek, a skrzydło drzwiowe licuje się ze ścianą.
Zaprojektowaliśmy drzwi które można pomalować tą samą farbą co ściany, lub tapetować, tym samym zmieniać
wykończenie drzwi wraz z każdym remontem mieszkania. Do naszej ościeżnicy pasują wszystkie skrzydła drzwiowe
Monraf Doors z serii Hidden.

To co wyróżnia Drzwi Monraf Doors z serii Hidden
od produktów konkurencyjnych to:
Możliwość dostosowania ościeżnicy i skrzydła drzwiowego
do istniejącego otworu w murze (do każdej grubości ściany)
Aluminiowa ościeżnica wypełniona jest płytą MDF, co zwiększa sztywność
Unikalna konstrukcja ościeżnicy umożliwia montaż zarówno w ścianach typu GK
jak i ścianach murowanych
Wymienne uszczelki montowane do ościeżnicy
Ściana w której montowane są drzwi może mieć grubość już od 7,5 cm
bez ograniczeń
Solidny i prosty montaż do ściany (dodatkowe kotwy jak w stolarce okiennej)
Skrzydło drzwiowe pokryte obustronnie płytą MDF o grubości 6 mm
Wysokiej jakości zawiasy niewidoczne, z regulacją w trzech płaszczyznach
Zamek magnetyczny na klucz, wkładkę lub zamek łazienkowy w komplecie razem z drzwiami

SPIS TREŚCI
Kolorystyka skrzydła drzwiowego
Wykończenie krawędzi
Akcesoria
Dane techniczne - Budowa drzwi
Dane techniczne - Wymiary
Kontakt
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KOLORYSTYKA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
Surowe

Skrzydło drzwiowe surowe przygotowane do pokrycia tapetą lub
pomalowania dowolną farbą ścienną.

Lakierowane
Skrzydło drzwiowe lakierowane może być wykończone według
dowolnego koloru z wzornika RAL lub NCS w strukturze
połyskującej lub półmatowej.

Laminat HPL - Wysoki połysk
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Laminat HPL - Matowy
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Laminat HPL - Struktura drewna - Grupa I
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Dąb

Olcha

Buk

Jesion

Sapeli

Meranti

Makore

Sosna

Anegre

Koto

Czereśnia am.

Klon

Brzoza skand.

Merbau

Oliwka

Dąb wędzony

Heban

631

Laminat HPL - Struktura drewna - Grupa II

602

Fornir naturalny - Grupa I

Fornir naturalny - Grupa II

Orzech amer.

Fornir naturalny - Grupa III

Teak

Palisander S.
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WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

Laminat HPL

Obrzeże PCW

Sklejka olejowana

Fornir

Lakier

W skrzydłach wykańczanych laminatem HPL krawędzie wykańczane są okleiną PCW w zbliżonym kolorze lub
tym samym laminatem HPL. Opcjonalnie każde skrzydło może mieć krawędzie ze sklejki olejowanej.

AKCESORIA !
Akcesoria dostępne w standardzie, w cenie drzwi

!

Zawias niewidoczny

Zamek magnetyczny

Uszczelka

(Komplet)

(do wyboru: Klucz / Wkładka / Łazienkowy)

Akcesoria dostępne za dopłatą

Klamka

Próg samoopadający

Katalog dostępnych modeli
znajduje się na stronie www.monrafdrzwi.pl
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DANE TECHNICZNE
Ościeżnica w drzwiach serii Hidden, wykonywana jest z aluminium anodowanego w kolorze
naturalnym srebrnym. Dzięki temu doskonale komponuje się z każdym rodzajem wykończenia
skrzydła drzwiowego. Przymocowywana jest do ściany za pomocą kotew oraz śrub, a następnie
stabilizowana pianą montażową. Konstrukcja ościeżnicy pozwala na trwałe wykończenie tynkiem
styku ościeżnicy z płaszczyzną ściany. W ościeżnicy osadzone są zawiasy oraz rygiel zamka.
Posiada także specjalnie wyprofilowane zagłębienie do montażu uszczelki. Istnieje możliwość
kupna samej ościeżnicy.
Skrzydło drzwiowe zbudowane jest z ramy (płyta z naturalnego drewna klejonego),
wypełnienia wygłuszającego i usztywniającego drzwi, warstwy konstrukcyjnej zewnętrznej (płyta
MDF o grubości 6 mm.) oraz zewnętrznego wykończenia (patrz str. 4-5). Poszczególne
rodzaje wykończenia zostały opisane na stronie obok. Istnieje możliwość zamówienia Drzwi
podwójnych (należy kontaktować się ze sprzedawcą). Jako dodatkowa opcja
można także zamówić Podcięcie wentylacyjne w drzwiach
przeznaczonych do pomieszczeń wymagających cyrkulacji powietrza.
Krawędzie skrzydła drzwiowego mogą być wykończone zarówno
tym samym materiałem co płaszczyzna skrzydła, jak i pozostałymi.
Możliwe są konfiguracje np. płaszczyzny wykończonej Laminatem
HPL i krawędzi wykończonej sklejką olejowaną, lub zestawienia
różnych kolorów laminatu HPL i obrzeża PCW. Daje to wiele
możliwości tworzenia indywidualnych kompozycji.
Klamka jest dostępna za dodatkową opłatą. Katalog
dostępnych modeli jest dostępny na stronie
www.monrafdrzwi.pl.
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BUDOWA DRZWI !
Surowe skrzydło drzwiowe przygotowane jest do tapetowania lub malowania zwykłą farbą
ścienną. Umożliwia to dopasowanie drzwi na miarę każdego wnętrza.
Lakierowane skrzydło to nieograniczone możliwości kolorystyczne. Wybierając ten rodzaj
wykończenia, możliwe jest uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL lub NCS. Oferta
obejmuje dwa sposoby wykończenia lakieru, połyskujący oraz półmatowy.
Laminat HPL to kolejny sposób wykończenia drzwi. Jest to sprawdzony i popularny
materiał znajdujący zastosowanie w wielu istniejących na rynku produktach. Składa się
z warstw materiałów włóknistych (np. sprasowanego papieru) impregnowanych
żywicami termoutwardzalnymi, łączonych poprzez działanie ciepła i wysokiego
ciśnienia (min 7 MPa), z jedną lub dwiema zewnętrznymi warstwami dekoracyjnymi.
Ma zastosowanie w obłożeniu ścian, produkcji ścianek działowych, zabudowie
szatni i przebieralni oraz jako element elewacji zewnętrznych i wypełnienia
balustrad balkonów. Laminat HPL ma bardzo dobre właściwości, takie jak:
wysoka odporność na zadrapania, ścieranie, uderzenia, wilgoć, wodę, parę
wodną, wysoką temperaturę, związki chemiczne oraz jest łatwy w utrzymaniu
czystości. W laminatach o strukturze kierunkowej, standardowo kierunek
struktury jest pionowy. Możliwe jest także zamówienie usłojenia poziomego na
indywidualne zamówienie.
Fornir to naturalne drewno o grubości 0,6 mm. Skrzydła
drzwiowe wykańczane fornirem sprawiają wrażenie wykonanych
w całości z naturalnego drewna, lecz nie mają wad takich jak
wypaczanie się w wyniku wysychania czy duży ciężar. Mogą
być wykonane z dowolnych gatunków drewna. Dostępne są
jako lakierowane, w strukturze połyskującej lub półmatowej.
Dodatkowo, istnieje możliwość przebarwienia fornirów tak,
aby idealnie dopasować drzwi np. do istniejącej podłogi
lub mebli. Standardowo, kierunek usłojenia jest pionowy.
Możliwe jest także zamówienie usłojenia
poziomego na indywidualne
zamówienie.
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DANE TECHNICZNE
Drzwi Monraf Doors serii Hidden, zawierają w komplecie:

Oznaczenie na rysunku

Ościeżnicę aluminiową (wypełnioną płytą MDF), przygotowaną według zamówionych wymiarów

1

Zestaw kotew mocujących ościeżnicę do ściany

2

Skrzydło drzwiowe przygotowane według zamówionych wymiarów i wykończenia

11

Uszczelkę drzwiową

10

Komplet zawiasów wpuszczanych (niewidocznych)
Zamek magnetyczny (do wyboru: Wkładka łazienkowa / Wkładka cylindryczna YALE / Klucz tradycyjny)
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WYMIARY
Tekst

Standardowe wymiary ościeżnicy i skrzydła drzwiowego
Rozmiar

Rozmiar

Rozmiar

Rozmiar

700

800

900

Indywidualny

SZŚ Szerokość drzwi w świetle [ mm ]

700

800

900

< 1100

SZZ Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [ mm ]

783

883

983

< 1140

SZO Otwór drzwiowy w ścianie [ mm ]

800 ÷ 820

900 ÷ 920

1000 ÷ 1020

< 1160

WŚ Wysokość drzwi w świetle [ mm ]

2023

2023

2023

< 2800

WZ Wysokość zewnętrzna ościeżnicy [ mm ]

2065

2065

2065

< 2820

2080

2080

2080

< 2830

WO Otwór drzwiowy w ścianie (mierzony od poziomu
gotowej posadzki) [ mm ]

Legenda

Przekrój poziomy

1. Profil aluminiowy

Zastosowanie drzwi w ścianie murowanej (po lewej stronie)

2. Kotwa mocująca

oraz w ścianie GK (poniżej)

3. Wkręt do drewna
4. Śruba mocująca do ściany
5. Piana montażowa
6. Płyta GK
7. Taśma łącząca
8. Kątownik
9. Zaprawa tynkarska
10. Uszczelka
11. Skrzydło drzwiowe
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DYSTRYBUTOR

Strona internetowa

www.monrafdrzwi.pl
www.monraf.eu
E-mail

biuro@monraf.eu
Telefon
+ 48

501 026 959

+ 48

506 938 310

+ 48

728 878 200

