
Firma „TYMEX”               
ul. Aleje Lipowe 14, 26-670 Pionki
tel. kom. 0 665 – 420 – 668 
tel./fax 048 381 – 81 – 58
Nr konta: 36 1240 5875 1111 0000 5082 3444
www.tymex.pl
biuro@tymex.pl 

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Oferta na antywłamaniowe drzwi stalowe 

DRZWI STALOWE LAKIEROWANE TŁOCZONE
oraz 

DRZWI STALOWE LAMINOWANE PCV 
TŁOCZONE

certyfikat bezpieczeństwa klasy II

Aby odpowiednio zabezpieczyć skrzydła podczas transportu pakowane są one w 
folię termokurczliwą, oraz karton.

Towar posiada 12 miesięczna gwarancję. 

Koszt transportu to 1,5 zł za 1 km od najbliższego państwu magazynu.
W przypadku małej ilości możemy wysłać drzwi kurierem – 150 zł/szt.
W przypadku odbioru własnego ceny za drzwi powyżej 5 szt. należy uwzględniać najniższe 
ceny (powyżej 10 szt.).

mailto:biuro@tymex.pl
http://www.tymex.pl/


Drzwi antywłamaniowe wejściowe zewnętrzne

Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 2 
mm,  wyposażona  w  próg  ze  stali  nierdzewnej;  uszczelkę  główna  i  dwie  uszczelki 
wspomagające, trzy zawiasy chowane wewnątrz ościeżnicy, które otwierają sie pod kątem 
110°.
Skrzydło drzwiowe:

Konstrukcja  stalowa  pokryta  tłoczoną  blachą  ocynkowaną  o  grubości  1  mm, 
laminowana  PCV  (struktura  drewna);  akustyczne,  wypełnione  pianką  poliuretanową  z 
kratownicą stalową. Skrzydło posiada 13 rygli: 4 wchodzące od strony zamka głównego, 1 
wchodzące od strony zamka dodatkowego, 4 wchodzące w ościeżnicę w górnej i dolnej 
części oraz 4 wchodzących w pozioma cześć ościeżnicy.

W cenę drzwi wliczono: skrzydło drzwiowe, zawiasy, ościeżnica, zamki z wkładkami i 
kompletem  kluczy  aktywnych,  zabezpieczenie  wkładki  przed  rozwierceniem,  klamka  z 
szyldem,  zaślepki  otworów montażowych,  kotwy do montażu,  wizjer  oraz  próg ze  stali 
nierdzewnej. 

Rozmiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy: 970x2050 mm

Classic 3
złoty dąb, mahoń

Classic 5
orzech, mahoń

Classic 6
orzech, złoty dąb

Classic 7
złoty dąb, mahoń, orzech

Classic 8
złoty dąb

Classic 9
złoty dąb, mahoń



Classic 2 z witrażem
złoty dąb, mahoń

Classic 5 z witrażem
złoty dąb

Classic 6 z witrażem
złoty dąb

Classic 7 z witrażem
złoty dąb, orzech

Classic 9 z witrażem
złoty dąb, mahoń

Classic 9B z witrażem
złoty dąb, mahoń

Ceny HURTOWE 
Model Ilość Cena netto

Classic 3, Classic 5
Classic 6, Classic 8

1-10 530
>10 500

Classic 7, Classic 9 1-10 560
>10 530

Classic 2 z witrażem 
Classic 9B z witrażem

1-5 820
>5 780

Classic 5 z witrażem 1-5 740
>5 650

Classic 6 z witrażem 1-5 780
>5 700

Classic 7 z witrażem
Classic 9 z witrażem

1-5 900
>5 860



Drzwi antywłamaniowe wejściowe wewnątrzklatkowe

Drzwi antywłamaniowe wejściowe z klatki schodowej do mieszkania. Otwierane na 
zewnątrz i do wewnątrz. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, wyposażona w 
próg ze stali nierdzewnej; uszczelkę główna i dwie uszczelki wspomagające, trzy zawiasy 
chowane wewnątrz ościeżnicy, które otwierają sie pod kątem 110°.
Skrzydło drzwiowe:

Konstrukcja  stalowa  pokryta  tłoczoną  blachą  ocynkowaną  o  grubości  1  mm, 
malowana  i  lakierowana  (struktura  drewna);  akustyczne,  wypełnione  wełną  mineralną 
kratownica stalowa. Skrzydło posiada 16 rygli: 4 wchodzące od strony zamka głównego, 2 
wchodzące od strony zamka dodatkowego, 4 wchodzące w ościeżnicę w górnej i dolnej 
części oraz 6 wchodzących w pozioma cześć ościeżnicy.

W cenę drzwi wliczono: skrzydło drzwiowe, zawiasy, ościeżnica, zamki z wkładkami i 
kompletem  kluczy  aktywnych,  zabezpieczenie  wkładki  przed  rozwierceniem,  klamka  z 
szyldem, zaślepki otworów montażowych, wizjer oraz próg ze stali nierdzewnej. 

Rozmiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy: 860x2050 lub 950x2050 mm

TX-1
złoty dąb, mahoń

TX-2
złoty dąb, mahoń

TX-7
złoty dąb, mahoń

Ceny HURTOWE 
Model Ilość Cena netto

TX-1, TX-2, TX-7 1-10 480
>10 450



Drzwi antywłamaniowe wejściowe nieocieplane

Drzwi  antywłamaniowe  wejściowe  zewnętrzne.  Otwierane  na  zewnątrz  i  do 
wewnątrz. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, wyposażona w próg ze stali 
nierdzewnej;  uszczelkę  główna  i  dwie  uszczelki  wspomagające,  trzy  zawiasy  chowane 
wewnątrz ościeżnicy.
Skrzydło drzwiowe:

Konstrukcja  stalowa  pokryta  tłoczoną  blachą  ocynkowaną  o  grubości  0,8  mm, 
lakierowaną;  wypełnione  plastrowe  z  kratownicą  stalową.  Skrzydło  posiada  12  rygli:  4 
wchodzące od strony zamka głównego, 4 wchodzące w ościeżnicę w górnej i dolnej części 
oraz 4 wchodzących w pozioma cześć ościeżnicy.

W cenę drzwi wliczono: skrzydło drzwiowe, zawiasy, ościeżnica, zamek z wkładkami 
i  kompletem kluczy aktywnych,  zabezpieczenie wkładki  przed rozwierceniem, klamka z 
szyldem oraz próg ze stali nierdzewnej.

Rozmiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy: 860x2050 lub 960x2050 mm

Classic 1
brąz

Cena HURTOWA

Model Ilość Cena netto
Classic 1 1-10 450

>10 410



Drzwi antywłamaniowe wejściowe wewnątrzklatkowe 
nieocieplane

Drzwi antywłamaniowe wejściowe z klatki schodowej do mieszkania. Otwierane na 
zewnątrz i do wewnątrz. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm, wyposażona w 
próg ze stali nierdzewnej; uszczelkę główna i dwie uszczelki wspomagające, trzy zawiasy 
chowane wewnątrz ościeżnicy. 

Skrzydło drzwiowe:
Konstrukcja  stalowa  pokryta  tłoczoną  blachą  ocynkowaną  o  grubości  0,8  mm, 

lakierowaną;  wypełnione  plastrowe  z  kratownicą  stalową.  Skrzydło  posiada  12  rygli:  4 
wchodzące od strony zamka głównego, 4 wchodzące w ościeżnicę w górnej i dolnej części 
oraz 4 wchodzących w pozioma cześć ościeżnicy.

W cenę drzwi wliczono: skrzydło drzwiowe, zawiasy, ościeżnica, zamek z wkładkami 
i  kompletem kluczy aktywnych,  zabezpieczenie wkładki  przed rozwierceniem, klamka z 
szyldem oraz próg ze stali nierdzewnej.

Rozmiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy: 860x2050 lub 950x2050 mm

TX-21
mahoń

Cena HURTOWA

Model Ilość Cena netto
Classic 1 1-10 369

>10 349
 

Zapraszamy do współpracy
www.tymex.pl
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