


Dążenie do zaspokojenia oczekiwań rynku sprawiło, że główny profil produk-
cji naszej firmy został ukierunkowany na realizację zamówień o charakterze 
indywidualnym. Nie oznacza to, że oferta firmy nie uwzględnia produkcji sto -
larkii budowlanej o wymiarach standardowych. Zaprezentowane w tym ka-
talogu przykłady to jedynie fragment z szerokiej oferty naszych możliwości.
Sygnalnie wspomnimy tylko, że materiałem konstrukcyjnym stosowanym do 
produkcji wszystkich drzwi, okien i drzwi balkonowych jest drewno. Szeroka 
gama oklein naturalnych pokrywana jest lakierami uwidaczniającymi naturalny 
rysunek drewna. Nasza oferta uwzględnia również stolarkę malowaną farbami
z palety RAL oraz wykańczaną powłokami niestandardowymi jak np. skóra czy 
metal. Wyprodukowane w naszej firmie drzwi i okna spełniają wszelkie najwyż-
sze wymagania techniczne i jakościowe. Informacje na temat parametrów 
i właściwości naszych produktów dostępne są na stronie: www.budrex.pl
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ANNA

Konstrukcja skrzydła:
Rama z drewna klejonego, okleinowana
naturalnym fornirem.

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi
– szyba zwykła matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
– szyba bezpieczna obustronnie foliowana
    lub szyba fazowana
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

ML107 ML109 ML 113 ML114

ML115 ML150 ML 201ML 200

IWONA

OXFORD

Konstrukcja skrzydła:
Rama z drewna klejonego, okleinowana
naturalnym fornirem.

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi
– szyba zwykła matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
– szyba bezpieczna obustronnie foliowana
    lub szyba fazowana
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

Konstrukcja skrzydła:
Rama z drewna klejonego, okleinowana
naturalnym fornirem.

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi
– szyba zwykła matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
– szyba bezpieczna obustronnie foliowana
    lub szyba fazowana
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

100

101 102

100 105 106 107

101 102 104

300 303 304

305 306 307
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AMBASADOR

Konstrukcja skrzydła:
Rama z drewna klejonego, okleinowana
naturalnym fornirem.

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi
– szyba zwykła matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
– szyba bezpieczna obustronnie foliowana
    lub szyba fazowana
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

105 106 107

101 100 104

PRESTIGE

Konstrukcja skrzydła:
Rama z drewna klejonego, okleinowana naturalnym 
fornirem.

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– szyba bezpieczna matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

401S 411410

601103 105
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MODENA

Konstrukcja:
Rama z drewna klejonego wielowarstwowo. Wewnątrz 
znajduje się wypełnienie drewniane klejone listewek, 
które po obu stronach przykrywane są płytą MDF. Całość 
okleinowana naturalnym bądź modyfikowanym fornirem 
wg upodobań.

Rodzaje:
– sosna malowana paletą RAL lub NCS
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– szkło bezpieczne matowe lub przezroczyste
– zawias zwykły regulowany
– zamek WC lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi 

Za dopłatą:
– zawias bezprzylgowy
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale
– zamek magnetyczny

100202 101

200103 201

MODERN

Konstrukcja:
Rama z drewna klejonego okleinowana naturalnym 
fornirem. 

Rodzaje drewna:
– sosna malowana paletą RAL lub NCS
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– szkło bezpieczne matowe lub przezroczyste
– zawias zwykły regulowany
– zamek WC lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi 

Za dopłatą:
– zawias bezprzylgowy
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale
– zamek magnetyczny

101 103 203
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Konstrukcja:
Rama z drewna klejonego,
okleinowana naturalnym fornirem

Rodzaje drewna:
– sosna malowana w palecie RAL/NSC
– dąb
– mahoń

W standardzie:
– zawias regulowany
– zamek wc lub na klucz
– malowanie lakierami wodnymi
– szyba zwykła matowa lub przezroczysta

Za dopłatą:
– zamek magnetyczny 
– zawias kryty
– malowanie skrzydła wg palety RAL lub NCS
–  szyba bezpieczna obustronnie foliowana 

lub szyba fazowana
– komplet: zamek na wkładkę i wkładka yale

RETRO

Retro 600Retro 800 Retro 510 Retro 900

510200 300400

RETRO

910610 900500 510
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DRZWI PŁASKIE

Konstrukcja:
Drzwi płaskie to najpopularniejsza forma drzwi. Ze względu 
na swoje możliwości możemy je zastosować w każdym wnętrzu. 
Proste białe do wnętrz nowoczesnych, dębowe z usłojeniem 
pionowym nadadzą wnętrzu ciepła a z frezem imitujące ramiak 
dodadzą elegancji.
Drzwi wykonane na konstrukcji ramowej. Rama drzwi 
wykonana z drewna klejonego warstwowo, w środek 
wstawiona kratownica z sosny lub buczyny. Całość obkładana 
płytą i fornirowana naturalnym fornirem. Istnieje możliwość 
wykończenia drzwi w wielu wariantach. 

Rodzaje drewna:
- sosna malowana w palecie RAL/NCS
- dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna (bejca)
- dąb malowany w palecie RAL/NCS (opcja niestandardowa)

W standardzie:
- dwa zawiasy regulowane
- zamek zwykły, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC

Opcje dodatkowe:
- zamek magnetyczny
- zawiasy kryte
- lustro

DRZWI PŁASKIE12 13



DRZWI SZKLANE

PRESTIGE 107

NIESTANDARDOWE SYSTEMY OTWIERANIA

Drzwi suwane na szynie widocznej, podwieszona do sufitu

Drzwi suwane w kasecie ukrytej
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NIESTANDARDOWE SYSTEMY OTWIERANIA

Drzwi obrotowe Skrzydło ukryte

Drzwi ukryte z zabudową z lustra

Suwane na szynie ozdobnej

Drzwi obrotowe Drzwi łamane

NIESTANDARDOWE SYSTEMY OTWIERANIA16 17



DRZWI OGNIOODPORNE DRZWI OGNIOODPORNE

Aprobata technicznaAprobata techniczna

Konstrukcja płyty Konstrukcja płyty drzwi drzwi 
ognioodpornychognioodpornych  

Drzwi przeciwpożarowe
Wykonujemy drzwi przeciwpożarowe z drewna o odporności ogniowe 30 i 60 minut oraz drzwi dymoszczelne. Dzięki drewnianej 
konstrukcji jesteśmy w stanie nadać drzwiom klasyczny charakter przy zachowaniu swoich właściwości. Drzwi malowane są lakierami 
takimi, jak drzwi wewnętrzne dzięki czemu różnica między nimi jest niemal niezauważalna. Nasze produkty montujemy w domach 
jednorodzinnych, ale także w hotelach i obiektach usługowych. Drzwi przeciwpożarowe możemy wyposażyć w zamki hotelowe, szyby 
i inne akcesoria które nadadzą im niepowtarzalny charakter.

Rodzaje drzwi:
- ognioodporne EI30
- ognioodporne EI60
- dymoszczelne

Rodzaje drewna i wykończenia:
- sosna malowana w palecie RAL/NCS
- dąb malowany w palecie RAL/NCS
- dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna (lazur)

W standardzie wyposażenia:
- zawiasy widoczne
- uszczelki dymoszczelne
- uszczelka samoopadająca
- samozamykacz nawierzchniowy
- komplet klamek ze stali nierdzewnej

Opcje dodatkowe:
- elektrozaczep
- szyby przeciwpożarowe (patrz schemat)
- samozamykacz ukryty
- zawiasy kryte

Maksymalne wymiary szyb dla drzwi przeciwpożarowych

18 19



DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE
 
 
 
 
 

 
 

Skrzydło na opasce z zawiasem zwykłym i skrzydło na równo z opaską z zawiasem krytym 

 

Skrzydło na równo z opaską z zawiasem zwykłym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 700 2090 600 2040 
„70” 830 2110 800 2090 700 2040 
„80” 930 2110 900 2090 800 2040 
„90” 1030 2110 1000 2090 900 2040 
„100” 1130 2110 1100 2090 1000 2040 

 

Drzwi otwierane w rewersie z zawiasem krytym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 704 2092 600 2040 
„70” 830 2110 804 2092 700 2040 
„80” 930 2110 904 2092 800 2040 
„90” 1030 2110 1004 2092 900 2040 
„100” 1130 2110 1104 2092 1000 2040 

 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem zwykłym –  

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem zwykłym – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem krytym  – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem krytym – 

 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 710 2100 686 2080 606 2040 
„70” 810 2100 786 2080 706 2040 
„80” 910 2100 886 2080 806 2040 
„90” 1010 2100 986 2080 906 2040 
„100” 1110 2100 1086 2080 1006 2040 

 
 
 
 
 

 
 

Skrzydło na opasce z zawiasem zwykłym i skrzydło na równo z opaską z zawiasem krytym 

 

Skrzydło na równo z opaską z zawiasem zwykłym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 700 2090 600 2040 
„70” 830 2110 800 2090 700 2040 
„80” 930 2110 900 2090 800 2040 
„90” 1030 2110 1000 2090 900 2040 
„100” 1130 2110 1100 2090 1000 2040 

 

Drzwi otwierane w rewersie z zawiasem krytym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 704 2092 600 2040 
„70” 830 2110 804 2092 700 2040 
„80” 930 2110 904 2092 800 2040 
„90” 1030 2110 1004 2092 900 2040 
„100” 1130 2110 1104 2092 1000 2040 

 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem zwykłym –  

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem zwykłym – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem krytym  – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem krytym – 

 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 710 2100 686 2080 606 2040 
„70” 810 2100 786 2080 706 2040 
„80” 910 2100 886 2080 806 2040 
„90” 1010 2100 986 2080 906 2040 
„100” 1110 2100 1086 2080 1006 2040 

 
 
 
 
 

 
 

Skrzydło na opasce z zawiasem zwykłym i skrzydło na równo z opaską z zawiasem krytym 

 

Skrzydło na równo z opaską z zawiasem zwykłym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 700 2090 600 2040 
„70” 830 2110 800 2090 700 2040 
„80” 930 2110 900 2090 800 2040 
„90” 1030 2110 1000 2090 900 2040 
„100” 1130 2110 1100 2090 1000 2040 

 

Drzwi otwierane w rewersie z zawiasem krytym 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 704 2092 600 2040 
„70” 830 2110 804 2092 700 2040 
„80” 930 2110 904 2092 800 2040 
„90” 1030 2110 1004 2092 900 2040 
„100” 1130 2110 1104 2092 1000 2040 

 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem zwykłym –  

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem zwykłym – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki stałej z światłem przejścia 80 cm z zawiasem krytym  – 

Minimalna szerokość ościeżnicy dla dostawki otwieranej z światłem przejścia skrzydła czynnego 80 
cm z zawiasem krytym – 

 

 Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 710 2100 686 2080 606 2040 
„70” 810 2100 786 2080 706 2040 
„80” 910 2100 886 2080 806 2040 
„90” 1010 2100 986 2080 906 2040 
„100” 1110 2100 1086 2080 1006 2040 

Skrzydło na opasce z zawiasem zwykłym i skrzydło na równo z opaską z zawiasem krytym

Drzwi otwierane w rewersie z zawiasem krytym

Skrzydło na równo z opaską z zawiasem zwykłym

Kierunki otwierania drzwi

prawe na zewnątrz prawe do wewnątrz prawe w rewersie

lewe na zewnątrz lewe do wewnątrz lewe w rewersie
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REALIZACJE REALIZACJE

Prestige 108 Retro 700

Drzwi francuskie – na bazie modelu Retro 500 Na bazie modelu Retro 700
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REALIZACJE REALIZACJE

Drzwi przeciwpożarowe

Retro 600
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REALIZACJE REALIZACJE

Drzwi francuskie
na bazie modelu Retro 500 Retro 610 ze zmianami

28 29



REALIZACJE REALIZACJE

Retro - wzór klienta z ościeżnicą filungową

Retro 600 z kasetonem frezowanym
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne

Drzwi to istotny element wykończenia naszego domu. Nadaje bryle charakter, ale tworzy też poczucie bezpieczeństwa dla domowników. 
Dzięki naszemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie wykonać drzwi dostosowane do Państwa potrzeb.

W standardzie wyposażenia znajdują się dwa zamki niezależne, dwa rygle przeciwwyważeniowe, aluminiowy próg ciepły i drewniana ościeżnica 
o grubości 9 cm. Jeżeli chcemy czegoś więcej, to możemy wybierać spośród kilku opcji dodatkowych które możemy zamontować w Państwa 
drzwiach.

Wszystko to, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Używamy lakierów uznanych firm na rynku, które nadają 
piękny wygląd na lata. 

Rodzaje konstrukcji:

- drzwi ramowe – rama drewniana klejona warstwowo, kaseton z płyty drewnianej wypełniony pianą uszczelniającą

- drzwi płytowe – rama drewniana klejona warstwowo, środek wypełniony pianą uszczelniająca, całość obłożona sklejką   
  drewnianą 

Grubości drzwi:

- 68 mm – bez lub z szybą w pakiecie jednokomorowym (dwuszybowe) w tym jedna szyba antywłamaniowa

- 78 mm – bez lub z szybą w pakiecie dwukomorowym (trzyszybowe) w tym jedna szyba antywłamaniowa

- 88 mm – bez lub z szybą w pakiecie dwukomorowym (trzyszybowe) w tym jedna szyba antywłamaniowa

Rodzaje drewna:

- sosna – do konstrukcji i obłogi używamy drewna sosnowego

- dąb – do konstrukcji i obłogi używamy drewna dębowego

Leo 402 z dostawką stałą

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Rodzaje szyb

(każde drzwi mają w standardzie szybę antywłamaniową)

- przezroczysta 
- mleczna 
- reflex brąz 
- reflex grafit 
- fazowane

Przenikalność cieplna

Nasze drzwi płaskie dla normy EN 14351-1+A2 posiadają normy przenikalności ciepła:

- sosnowe dla grubości 68 mm – 1,8 Ud [W/m2K] 
- sosnowe dla grubości 78 mm – 0,94 Ud [W/m2K] 
- dębowe dla grubości 78 mm – 1,1 Ud [W/m2K] 
- sosnowe dla grubości 88 mm – 0,84 Ud [W/m2K] 
- dębowe dla grubości 88 mm – 0,98 Ud [W/m2K]

 W standardzie:

- dwa zamki niezależne 
- 4 zawiasy wkręcane, regulowane w dwóch płaszczyznach 
- próg ciepły aluminiowy z możliwością zamaskowania progu 
- dwa bolce przeciwwyważeniowe 
- ościeżnica drewniana o grubości 9,5 cm 
- szyba reflex brąz (jeżeli model posiada szybę) 
- malowanie drzwi z widocznym usłojeniem drewna

Opcje dodatkowe:

- zasuwnica antywłamaniowa -GU z ryglowaniem z klucza 
- zasuwnica antywłamaniowa GU z automatycznym ryglowaniem 
- malowanie drzwi na dwa kolory 
- malowanie drzwi w palecie RAL/NCS 
- elektrozaczep 
- samozamykacz 
- zawiasy wzmacniane TKZ 3D (wpuszczane w skrzydło i futrynę) 
- zawiasy kryte (tylko dla grubości drzwi 88 mm) 
- poszerzenie progu 
- wkładki (bezklasowe, klasy B lub klasy C), istnieje możliwość ujednolicenie wkładek 
  do systemu jednego klucza oraz założenie gałki od strony domu

zawias standardowy zawias wzmacniany TKZ 3D zawias kryty
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301 407 408 blacha

Leo 303 z frezowaniem, dostawka otwierana

DRZWI ZEWNĘTRZNE

403 409 401

Leo 402 z dostawką stałą nakręcaną

DRZWI ZEWNĘTRZNE34 35



DRZWI ZEWNĘTRZNE

Leo 408 blacha ze zmianami klienta

LEO 407 zgodnie ze zmianami klienta, zawiasy kryte

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Leo 301 z dostawką stałą, zawiasy wzmacniane

Leo 423 Leo 422 Leo 410 Leo 421
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

LEO 415 dostawka stała, drewno sosna, kolor czarny/biały

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Leo 408 ze zmianami klienta

Leo 501

Leo 321 Leo 503 Leo 500
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

408 502 311

DRZWI ZEWNĘTRZNE

324 303 315

Leo 412 z dostawkami nakręcanymi

Leo 311 z prostym kasetonem, dostawka stała
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DRZWI ZEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE

Odtworzenie oryginalnych drzwi

Leo 408 Retro – widok wewnątrz

Leo 415

408 Retro – widok na zewnątrz
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DRZWI ZEWNĘTRZNE

305 309 322

DRZWI ZEWNĘTRZNE

318 320 323

Leo 316 Leo 505
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OKNA OKNA

Okna drewniane są idealną propozycją dla 
ludzi, którzy żyją w zgodzie z naturą.

Nasze okna wykonywane są na wymiar 
i zamówienie klienta, przez co każdy wyrób jest 
wyjątkowy na swój sposób. Możemy wybrać 
spośród wielu systemów otwierania tak, aby 
Państwa okna były jak najbardziej funkcjonalne

Okna możemy pomalować na dowolny kolor 
z palety RAL/NCS lub z widocznym usłojeniem 
drewna tak, aby pasowały do bryły budynku.

Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej 
okapników okiennych i ramek przyszybowych 
jesteśmy w stanie wykonać produkt w stu 
procentach dopasowany do potrzeb klienta. 
Wykonujemy okna w sośnie i meranti, 
w grubościach 68 mm (dwuszybowe) i 78 mm 
(trzyszybowe).
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