
Opis pozycji Ilość j. m. Wartość

13 szt.

2 szt.

4 szt.

1 szt.

1 szt.

32 szt.

1 szt.

1 szt.

MATERIAŁ BEZ MONTAŻU 0,00 zł

4 szt.

Montaż drzwi bezklasowych 50 szt.

Montaż drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych 2 szt.

KOMPLEKSOWO Z MONTAŻEM 0,00 zł

Cena 
jednostkowa

Drzwi D2, EI30
Garaż i parter przejścia w częściach wspólnych
(90x200) 
Metalowe malowane, Ei 30, kolor do potwierdzenia . Zamek pod wkładkę 
patentową .uszczelki p/poż .Ościeżnica metalowa malowana w kolorze do 
potwierdzenia. Klamka   stal nierdzewna, 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy, 
wzmocnienie pod samozamykacz.
Samozamykacz + zamek antypaniczny.
(Drzwi D7 na parterze: wyjście na klatkę oraz wejście do garażu jako drzwi D2)

Drzwi D3, EI30
Pomieszczenie pod schodami - garaż
(80x200) 
Drzwi Metalowe, EI30 kolor do potwierdzenia. Zamek pod wkładkę 
patentową .uszczelki p/poż .Ościeżnica METALOWA  malowana. Klamka   stal 
nierdzewna. 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy,wzmocnienie pod 
samozamykacz. Wyposazone w samozamykacz.

Drzwi D4,
Pomieszczenia komórek lokatorskich- garaż
(90x200) 
Drzwi metalowe przylgowe, pełne, zamek pod wkładkę patentową,dwa zawiasy 
czopowe standard, blacha powlekana  w kolorze do uzgodnienia. Ościeżnica 
metalowa kątowa, wyposażona w uszczelkę obwiedniową oraz dwa zawiasy 
czopowe standard, lakierowana w kolorze drzwi,
Klamka-klamka. Drzwi bezprogowe.

Drzwi D5, EI60
Pomieszczenie przyłącza wody - garaż
(110x200) 
Drzwi techniczne metalowe, EI 60. Pełne,płaskie, uszczelka pęczniejąca 
przeciwpożarowa w ościeżnicy, ościeżnica stalowa narożnikowa, malowane w 
kolorze do uzgodnienia. Klamka antyzaczepowa przeciwpożarowa, klamka 
antypaniczna, samozamykacz, drzwi bezprogowe. 

Drzwi D6, EI60
Pomieszczenie przyłącza ciepła - garaż
(110x200) 
Drzwi techniczne metalowe, EI 60. Pełne,płaskie, uszczelka pęczniejąca 
przeciwpożarowa w ościeżnicy, ościeżnica stalowa narożnikowa, malowane w 
kolorze do uzgodnienia. Klamka antyzaczepowa przeciwpożarowa, klamka 
antypaniczna, samozamykacz, drzwi bezprogowe. 

Drzwi D8, EI30
Pomieszczenia komórek lokatorskich na korytarzach.
(80x200) 
Drzwi metalowe Ei 30, malowane  kolor do potwierdzenia. Zamek pod wkładkę 
patentową, uszczelki p/poż. Ościeżnica metalowa kolorze drzwi. Klamka-
klamka. 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy, wzmocnienie pod samozamykacz. 

Drzwi DZ2, 
Pomieszczenie wózkowni wejście z zewnątrz budynku.
(100x200) 
Drzwi techniczne metalowe, pełne, płaskie, ,ościeżnica stalowa narożnikowa 
malowane w kolorze do potwierdzenia. Klamka antyzaczepowa, komplet 
uszczelek zewnętrznych. Wsp. przenikania ciepła Umax >1,5 W/(m2K)

Drzwi DZ3, 
Pomieszczenie na odpady wejście z zewnątrz budynku.
(90+50x200) 
Drzwi techniczne metalowe dwuskrzydłowe, pełne, płaskie, ,ościeżnica stalowa 
narożnikowa malowane w kolorze do potwierdzenia. Klamka antyzaczepowa, 
komplet uszczelek zewnętrznych. Wsp. przenikania ciepła Umax >1,5 W/(m2K)

Montaż drzwi ppoż i zewn.
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