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AUGUST Drzwi stalowe antywłamaniowe klasa 2 

 
Drzwi stalowe antywłamaniowe AUGUST mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym 
(właściwości użytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodne z normą PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym 
laboratorium). Skrzydło wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna, lub lakierowane według palety 
RAL. Wypełnieniem jest styropian. Wzmocnienie skrzydła stanowią specjalne kształtowniki. Drzwi oferowane są w wersji 
gładkiej i płytkotłoczonej. 

Drzwi standardowo wyposażone są w: 
 dwa zamki: 
 zamek główny (pięć ruchomych rygli) posiadający certyfikat klasy 5, 
 zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) posiadający certyfikat klasy 7; 
 rozetę antywłamaniową w klasie 4 ENV; 
 wkładkę dolną atestowaną w klasie B; 
 wkładkę górną z pokrętłem klasy B; 
 trzy bolce antywyważeniowe;

 

Dostępne kolory: 

 

 

Zawias 

Bolec 
antywyważeniowy 

Zamek górny 

Zamek główny 
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WZORY TŁOCZEŃ 

T09 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Styropian 

B Stalowa blacha laminowana  

C Ożebrowanie z kątownika  

D 3 bolce antywyważeniowe 

E Atestowany zamek główny 

F Atestowany zamek górny 

F Ceownik wklejany (możliwośd 

obcięcia skrzydła) 

 
Ościeżnica do drzwi AUGUST FD 25/21C składana 

 

 

 

T02 

 

 

T04 

 

T07 

 

 

T32 
 

T34 

 

 

Szerokość Wysokość 
ościeżnicy przy 
gotowej 
podłodze Hc 

Całkowita 
szerokość 
ościeżnicy 

Sc 

Wymiary otworu w ścianie 
murowanej - ościeżnica 
osadzona jako narożna 

Wymiary otworu w ścianie 
murowanej - ościeżnica 
osadzona wewnątrz muru 

wysokość Szerokość wysokość szerokość 

80N 2080 874 2075 860 2090 890 

80 2080 905 2075 890 2090 920 

80E 2080 915 2075 900 2090 930 

90E 2080 1015 2075 1000 2090 1030 

100E 2080 1115 2075 1100 2090 1130 

www.domar.biz.pl



 

DOMAR – KATALOG WYROBÓW PTZ – GRUPA STALPRODUKT 

www.domar.biz.pl – drzwi antywłamaniowe, wejściowe, zewnętrzne i wewnątrzlokalowe 

 

 

AUGUST Drzwi stalowe antywłamaniowe klasa 3 

Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie są 
sztandarowym produktem proponowanym Paostwu 
przez firmę Polska Technika Zabezpieczeo Sp. z o.o. 
Doskonałe parametry techniczne, solidne wykonanie i 
bogata gama tłoczeo oraz kolorów wyróżnia je na 
polskim rynku. 

Drzwi stalowe antywłamaniowe CHROBRY mają zastosowanie 
w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym 
(właściwości użytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodne 
z normą PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium). 
Skrzydło wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w 
fakturze drewna, wypełnione styropianem. Wzmocnienie 
skrzydła stanowią specjalne kształtowniki. 

Drzwi standardowo wyposażone są w: 
 trzy zamki: 
 zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5, 
 zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7, 
 zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; 
 rozetę antywłamaniową w klasie 4 ENV; 
 wkładkę dolną atestowaną w klasie B; 
 wkładkę górną z pokrętłem klasy B; 
 trzy bolce antywyważeniowe; 
 ościeżnicę w kolorze skrzydła. 

Drzwi oferowane są w wersji gładkiej i Płytkotłoczonej. 

 

 

 
 

Dostępne kolory: 

 

Zawias 

 

 

Zamek 
górny 

 

Zamek 
dolny 

 

Zamek 
główny 

 

www.domar.biz.pl



 

DOMAR – KATALOG WYROBÓW PTZ – GRUPA STALPRODUKT 

www.domar.biz.pl – drzwi antywłamaniowe, wejściowe, zewnętrzne i wewnątrzlokalowe 

 

WZORY TŁOCZEŃ 

 

 
A Styropian 
B Stalowa blacha laminowana  
C Ożebrowanie z kątownika  
D Atestowany zamek główny  
E Zamek górny 
F Zamek pomocniczy zamka centralnego  
G Punkt ryglowania zamka centralnego  
H 3 bolce antywyważeniowe  
I Ceownik wklejany

 
 

 
 

Ościeżnice do drzwi HETMAN 
FD-25/16, FD-25/1 składane 

Ościeżnica składana do drzwi antywłamaniowych jednoskrzydłowych, bezuszczelkowa. UWAGA: Ościeżnica FD25/16 w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla 
klientów wymieniających drzwi wejściowe w obiektach wznoszonych z tzw. "wielkiej płyty". Wyposażenie: otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego, trzy zawiasy trójdzielne, 
osłonki otworów zaczepowych. 
 

FD25/16  

 

 

  

 

T04 T09 T07 T02 
 

 

T32 
 

T34 

 

FD25/1 

 

 

 
 

Szerokość Wysokość ościeżnicy przy 
gotowej podłodze Hc 

Całkowita szerokość 
ościeżnicy Sc 

Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeżnicy 
przy gotowej podłodze 

FD25/1 FD25/16 

FD25/1 FD25/16 FD25/1 FD25/16 wysokość szerokość wysokość szerokość 

80N 2067 2067 864 864 2075 870 2040 810 

80 2067 2067 890 890 2075 910 2040 835 

80E 2077 2077 905 905 2085 925 2050 855 

90E 2077 2077 1005 1005 2085 1025 2050 955 

100E 2077 2077 1105 1105 2085 1125 2050 1055 

toler. --- --- --- --- 
+ 5 mm 
- 0 

+ 10 mm  
- 0 

+ 5 mm  
- 0 

+ 10 mm 
- 0 
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AUGUST Drzwi stalowe antywłamaniowe klasa 4 

Drzwi o podwyższonej odporności na włamania są 
sztandarowym produktem proponowanym Paostwu przez 
firmę Polska Technika Zabezpieczeo Sp. z o.o. Doskonałe 
parametry techniczne, solidne wykonanie i bogata gama 
tłoczeo oraz kolorów wyróżnia je na polskim rynku. 

Drzwi stalowe antywłamaniowe BATORY mają różne zastosowanie w 
budownictwie. Posiadają wysoką odporność na włamanie (atest klasy 4 
zgodnie z normą PN-ENV 1627-2006/U/ wydany przez akredytowane 
laboratorium). Skrzydło wykonane jest z blachy ocynkowanej grubości 1 
mm laminowanej w fakturze drewna, wypełnione styropianem. 
Wzmocnienie antywyważeniowe skrzydła stanowią specjalne 
kształtowniki oraz pręty stalowe. 

Drzwi standardowo wyposażone są w: 
 trzy zamki: 
 zamek główny (dziewięć ruchomych rygli) posiadający certyfikat 

klasy 4, 
 zamek górny (trzy ruchome rygle) posiadający certyfikat klasy 5, 
 zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle); 
 rozetę anty włamaniową w klasie 4 ENV; 
 wkładkę dolną atestowaną w klasie C; 
 wkładkę górną z pokrętłem klasy C; 
 trzy bolce antywyważeniowe; 
 ościeżnicę w kolorze skrzydła. 

Drzwi oferowane są w wersji gładkiej i wtłoczeniu T02.

 

 

 

 

 

Zawias 

 

Zamek 
główny 

Dostępne kolory: 

 

 

Zamek 
dolny 

 

Zamek 
górny 
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WZORY TŁOCZEŃ 

 

A. Styropian 

B. Pręty hartowane 

C. Zamek pomocniczy zamka centralnego 

D. Stalowa blacha laminowana 

E. Atestowany zamek główny 

F. Punkt ryglowania zamka centralnego 

G. Ożebrowanie z kątownika 

H. Zamek górny 

I. 3 bolce antywyważeniowe 

J. Ceownik wklejany

Ościeżnice do drzwi BATORY 
FD-25/1, FD-25/1 6 składane

 
Ościeżnica składana do drzwi antywłamaniowych jednoskrzydłowych, bezuszczelkowa 
UWAGA: Ościeżnica FD25/16 w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla klientów wymieniających drzwi 
wejściowe w obiektach wznoszonych z tzw. "wielkiej płyty" 
Wyposażenie: 
- otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego  
- trzy zawiasy trójdzielne 
- osłonki otworów zaczepowych. 
 

FD25/16 
 

 

  

 

FD25/1 

 

 

 

 

 

Szerokość Wysokość ościeżnicy przy 
gotowej podłodze Hc 

Całkowita szerokość 
ościeżnicy Sc 

Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia 
ościeżnicy przy gotowej podłodze 

FD25/1 FD25/16 

FD25/1 FD25/16 FD25/1 FD25/16 wysokość szerokość wysokość szerokość 

80N 2067 2067 864 864 2075 870 2040 810 

80 2067 2067 890 890 2075 910 2040 835 

80E 2077 2077 905 905 2085 925 2050 855 

90E 2077 2077 1005 1005 2085 1025 2050 955 

100E 2077 2077 1105 1105 2085 1125 2050 1055 

toler. --- --- --- --- 
+ 5 mm  
- 0 

+ 10 mm  
- 0 

+5 mm  
- 0 

+ 10 mm  
- 0 
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Drzwi panelowe produkowane są w Polsce w klasie 3 i 4 
antywłamaniowości zgodnie z normą PN-ENV 
1627-2006/U/. Doskonałe parametry techniczne i solidne 
wykonanie zapewniające dłuższą żywotność i odporność 
drzwi połączono z wymiennym panelem, 
u m o ż l i w i a j ą c y m  z m i a n ę  w i z e r u n k u  d r z w i  
wejściowych niewielkim kosztem, bez ryzyka utraty atestu 
antywłamaniowego. Istnieje możliwość wykonania paneli w 
dwóch wzorach tłoczenia. Skrzydło o grubości 65 mm 
wykonane jest z blachy ocynkowanej, wypełnione 
styropianem, wzmocnione specjalnymi kształtownikami i 
prętami stalowymi. Współczynnik dżwiękochłonności 33 db 
zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną. 

Drzwi wyposażone są w: 
* trzy zamki: 
- zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5, 
- zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7, 
- zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle); 
* rozetę antywłamaniową w klasie 4 ENV; 
* atestowaną (w klasie B lub C) wkładkę dolną; 
* atestowaną (w klasie B lub C) wkładkę górną z pokrętłem; 
* trzy bolce antywyważeniowe; 
* ościeżnicę lakierowaną proszkowo

 

 

 

Dostępne kolory: 

 

 

zamek 
główny 

zamek 
dolny 

zamek 
górny 

zawias bolec 

antywyważeniowy 

 

DRZWI PANELOWE 
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WZORY TŁOCZEŃ 

 

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Paostwu NOWOŚD: drzwi panelowe wejściowe, 
wewnątrzlokalowe o podwyższonej odporności na włamania. Ich zaletą jest możliwośd 
wymiany panelu MDF w dowolnym momencie użytkowania. 

Ościeżnica do drzwi panelowych FD-25/1 

 

 

 

 

PEŁNE IMPERO DIORYT 

 

Szerokość Wysokość 
ościeżnicy przy 
gotowej 
podłodze Hc 

Całkowita szerokość 
ościeżnicy Sc 

Wymiary otworu w ścianie murowanej 
ościeżnica osadzana przy 
gotowej podłodze 

wysokość szerokość 

80N 2067 868 2075 874 

90E 2077 1009 2085 1029 

100E 2077 1109 2085 1129 

toler.   + 5 mm - 0 + 10 mm - 0 

 

 

www.domar.biz.pl



 

 

Produkowane w Polsce drzwi zewnętrzne płytkotłoczone 
dedykowane są zwłaszcza klientom mieszkającym w blokach, 
doskonale sprawdzają się także w budownictwie jednorodzinnym. 
Wysoką trwałość i doskonały wygląd w wieloletnim użytkowaniu 
zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jakości blachy. 
Użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi drzwi zewnętrzne 
płytkotłoczone są odporne na warunki atmosferyczne zapewniając nie 
odkształcanie i nie opuszczane się skrzydeł. Skrzydła drzwiowe 
posiadają szereg modnych wzorów tłoczeń oraz przeszkleń, co czyni 
ofertę spółki „Stalprodukt Zamość" bardzo atrakcyjną na Polskim 
Rynku. 

Bardzo mocne drzwi stalowe płytkotłoczone posiadają aprobatę 
techniczną nr AT-06-0739/2004. Ich powierzchnia wykonana jest z 
najwyższej jakości blachy ocynkowanej w okleinie drewnopodobnej 
lub malowanej proszkowo o gwarantowanej unikalności wzoru. 
Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce antywyważeniowe. Solidna 
konstrukcja zapewnia odporność na zwichrowanie. 

Wzory witraży do skrzydeł: 
TO2 (S03, S04, S05), T04 (S20), T07 (SOI, S02). T09 (S06, S07, S08, S16, S17, 
S18, S19) patrz strona 16

 

 

Kolorystyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T09 T09-S07 T09-S18 

 

T04-S20 T04 T02-S03 T02 

 

T07 T07-S02 T32 T34 

 
 

Dostępne kolory 
 

 

DRZWI WEJŚCIOWE PŁYTKOTŁOCZONE 
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Produkowane w Polsce drzwi zewnętrzne głębokotłoczone dedykowane są przede 
wszystkim klientom posiadającym domy jednorodzinne. Wysoką trwałość i estetyczny 
wygląd w wieloletnim użytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej 
jakości blachy. Użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi drzwi zewnętrzne 
głębokotłoczone są odporne na warunki atmosferyczne zapewniając nie odkształcanie i 
nie opuszczanie się skrzydeł. Blacha głęboko tłoczona, z której produkowane są drzwi 
doskonale imituje naturalną strukturę drewna co w połączeniu z bogatą gamą 
kolorystyczną laminatów umożliwia każdemu klientowi optymalny wybór. 

Bardzo mocne drzwi stalowe głębokotłoczone posiadają aprobatę techniczną nr 
AT-06-0739/2004. Ich powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości blachy 
ocynkowanej w okleinie drewnopodobnej lub malowanej proszkowo o gwarantowanej 
unikalności wzoru. Skrzydło wyposażone w trzy bolce antywyważeniowe stanowi 
komplet z ościeżnicą FD-25/21C-55. Solidna konstrukcja zapewnia odporność na 
zwichrowanie. 

Wzory witraży do skrzydeł: 
T27 (SOI, S02), T20 (S01, S02, S16, S17, S18, S19, S06, S07, S08), T29 (S1 6, S17, S18, S19, S06, S07, 
S08)  
 

 

 
T29 T29-S18 T20-S01 T20-S17

 
M0DERN-S11 T20 T20-S17 M0DERN-S11 

 

 

T27 
 

T28 
 

MODERN-S09 
 

T27-S02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DRZWI WEJŚCIOWE GŁĘBOKOTŁOCZONE 
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P 

 
Wzory witraży do skrzydeł: 
T27 (S01, S02), T20 (S01, S02, S1 6, S17, S18, S19, S06, S07, S08), T29 (S1 6, S17, S18, S19, S06, S07, S08)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamek główny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamek górny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawias i bolec 
antywyważeniowy 

 

Otwory zaczepowe 

Produkowane w Polsce stalowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe doskonale prezentują się jako 

drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym. Wysoką trwałość w wieloletnim użytkowaniu 

zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jakości blachy. Użytkowane zgodnie z 

instrukcją obsługi drzwi dwuskrzydłowe są odporne na warunki atmosferyczne zapewniając nie 

odkształcanie i nie opuszczanie się skrzydeł. Można je skonfigurować z dowolnym tłoczeniem 

skrzydła głębokotłoczonego dostępnym w ofercie "Stalprodukt Zamość" Sp. z o.o. Blacha, z 

której produkowane są skrzydła drzwiowe doskonale imituje naturalną strukturę drewna, co w 

połączeniu z bogatą gamą kolorystyczną laminatów umożliwia każdemu klientowi optymalny 

wybór. 

 

DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE 

 szerokość: 

- do 1400 mm (skrzydło czynne od 800 mm do 900mm), 

- od 1401 mm do 1800 mm (skrzydło czynne od 800 mm do 900mm); 

 grubość skrzydła 55 mm. 

 Wyposażenie: 

 zamek główny (trzyryglowy); 

 zamek górny (trzyryglowy); 

 bolce antywyważeniowe; 

 ościeżnica składana FD-25/21C w kolorze skrzydła lub malowana proszkowo; 

 zawiasy trójdzielne. 

 Uwagi: 

 szerokość skrzydła biernego przy tłoczeniu T20, T29 wynosi minimum 350 mm; 

 szerokość skrzydła biernego przy tłoczeniu T27, T28 wynosi minimum 400 mm; 

 szerokość skrzydła biernego gładkiego z szybą S06, S07, S08, S16, S17, S18, S19 wynosi minimum 350 mm; 

 szerokość skrzydła biernego gładkiego bez szyby wynosi minimum 200 mm. 

Wykonanie: 

Ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych 

FD-25/21C-55 składana 
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S01 S10 

 

S03 S05 S06 S07 S08 S04 

S17 S16 S18 S19 S09 S20 S11  

S02 

PRZESZKLENIA 

Drzwi stalowe produkowane na bazie blachy ocynkowanej doskonale prezentują się, jako drzwi wejściowe, znajdują swoje zastosowanie także w 

biurach, magazynach oraz pomieszczeniach gospodarczych takich jak piwnice, garaże. 

Skrzydła drzwiowe dostępne są w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej, w kolorach białym i brązowym, oraz kolorach z palety RAL na 

zamówienie, a także w laminacie drewnopodobnej. 

        

ocynk białe lub brązowe kolorowe (RAL) 

na zamówienie 

Z blachy 

drewnopodobnej 

 

DRZWI STALOWE 
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A - naddatek do obcięcia lub do zalania betonem 

 
Skrzydło drzwiowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm, wykończone zostało powłoką PVC o oryginalnej 
strukturze drewna, lub malowaną proszkowo. Środek skrzydła wypełniono materiałem izolacyjnym. Dolna część skrzydła została zakończona 
profilem metalowym, co umożliwia dopasowanie długości skrzydła poprzez skracanie do 160 mm (we własnym zakresie). 

OKUCIA 
Skrzydła w okleinie drewnopodobnej oraz w kolorach a palety RAL wyposażone są standardowo w: 

 dwa zamki wpuszczane: 
- podstawowy (rozstaw 72),  
- górny trzyryglowy; 
 trzy zawiasy czopowo wkręcane; 
 trzy bolce antywyważeniowe. 

Skrzydła techniczne z blachy stalowej ocynkowanej oraz w kolorach białym i brązowym wyposażone są standardowo w: 
 zamek podstawowy (rozstaw 72); 
 trzy zawiasy czopowo wkręcane. 
W opcji: 
 zamek górny trzyryglowy 
 trzy bolce antywyważeniowe.  

 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 

Szerokość Wysokość 
skrzydła w 
przyldze Hw 
(mm) 

Szerokość 
skrzydła w 
przyldze Sw 
(mm) 

Wymiar w 
świetle 
ościeżnicy 
Sp (mm) 

Wysokość ościeżnicy przy 
gotowej podłodze Hc 

Całkowita szerokość ościeżnicy Sc 

FD21/C FD21/N FD21/B FD21/C FD21/N FD21/B 

DRZWI O GRUBOŚCI 40 MM 

70 2015 715 695 2070 2070 2065 805 805 795 

80N 2015 785 764 2070 2070 2065 874 874 864 

80 2015 815 795 2070 2070 2065 905 905 895 

80E 2025 825 805 2080 2080 2075 915 915 905 

90 2015 915 895 2070 2070 2065 1005 1005 995 

90E 2025 925 905 2080 2080 2075 1015 1015 1005 

100* 2015 1105 995 2070 2070 2065 1105 1105 1095 

100E  2025 1 0 2 5  1005 2080 2080 2075 1115 1115 1105 

110 2015 1 1 1 5  1095 2070 2070 2065 1205 1205 1195 

DRZWI O GRUBOŚCI 55 MM 

80E 2024 821 801 2080  2075 911  901 
  

90E 2024 921 901 2080  2075 1011  1 0 0 1  
  

 

Wypełnienie: 
materiał izolacyjny 

Trzy zawiasy 

Poszycie: ocynkowana 
blacha stalowa 

Zamek górny 

Zamek 
podstawowy 

Powłoka drewnopodobna 
lub lakierowana 

Trzy bolce 
antywyważeniowe 

Profil stalowy 
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Skrzydła w okleinie drewnopodobnej wyposażone są 
standardowo w: 

 dwa zamki wpuszczane: 
- podstawowy (rozstaw 72), 
- górny trzyryglowy; 
 trzy zawiasy czopowo wkręcane; 
 trzy bolce antywyważeniowe.

 

 

 
 
 
Drzwi o grubości 55 mm

 
Skrzydła w okleinie drewnopodobnej wyposażone są 
standardowo w: 

 dwa zamki wpuszczane: 
- podstawowy trzyryglowy, 
- górny trzyryglowy; 
 trzy zawiasy trójdzielne; 
 trzy bolce antywyważeniowe.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

 

bolec 
antywyważeniowy 

zamek 
górny 

zamek 
główny 

otwory zaczepowe zawias 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

otwory zaczepowe bolec 
antywyważeniowy 

zamek 
górny 

zamek 
główny 

 
 

 

 

 

 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 

Powłoka drewnopodobna 

Blacha ocynkowana 

Materiał izolacyjny 

Klej 

Profil metalowy 

Powłoka drewnopodobna 

Blacha ocynkowana 

Materiał izolacyjny 

Klej 

Profil metalowy 

AKCESORIA 

Okucia 

Komplet Niagara (klamka, tarczka 

2 szt., wkładka LOB 2 szt.) 

Komplet Raja (klamka, tarczka 2 

szt., wkładka LOB 2 szt.) 

Komplet PTZ (klamka, tarczka 2 

szt., wkładka Wilka 2 szt.) 
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Zawiasy

 

FD-21/N 

FD-21/C 
FD-21/B 
FD-25/21C 

 

 

 

Zawias Z5 
 

Zawias Z2 
 

Zawias Z1  

Zawias Z3 

 

AKCESORIA 

Próg ze sali nierdzewnej z uszczelką do ościeżnic FD-21/C, 

21/B, 21/N, 25/21C. 

Wykonanie: blacha nierdzewna o grubości 1 mm. Montaż 

kołkami rozporowymi. 
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