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Katalog 2017 / Edycja II
Ciche drzwi wejściowe do Twojego mieszkania

SPIS TREŚCI

20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku. Nasi Klienci otrzymują pełną gamę produktów
w szerokiej palecie kolorystycznej oraz wzorniczej, co umożliwia dopasowanie ich do wnętrz
zarówno tradycyjnych jak i awangardowych, tworząc indywidualną, niepowtarzalną atmosferę
i klimat.
Stały nadzór nad jakością produktów - nasze wyroby powstają od podstaw na terenie naszego
zakładu w Tychach, co pozwala na elastyczność oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta
bliskie spotykanemu raczej w małych manufakturach niż w dużych firmach produkcyjnych.
Mamy przy tym pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego co daje nam
gwarancję, że do naszego Klienta trafia produkt najwyższej jakości.
Doskonałe parametry techniczne – dzięki naszemu doświadczeniu w branży stolarki otworowej
stworzyliśmy produkt, który spełnia wszystkie najważniejsze cechy drzwi zewnętrznych.

DRZWI OTIUM - INFORMACJA OGÓLNA ................................................................. 03
OTIUM 1 / 2 / 3 / 4 ................................................................................................... 04
OTIUM 5 / 6 / 7 / 8 ................................................................................................... 05
OTIUM 9 / 21 / 22 / 23 ............................................................................................. 06
OTIUM 24 / 26 / 27 / 41 ........................................................................................... 07
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OTIUM 46 / 47 / 61 ................................................................................................... 09
AKCESORIA ................................................................................................................. 10
WYMIARY DRZWI I OTWORÓW MONTAŻOWYCH / PRZEKRÓJ DRZWI .............. 11

Rama skrzydła drzwiowego wykonana jest z drewna klejonego i wzmocniona aluminiowym
profilem. Wypełnienie stanowi płyta dźwiękochłonna, oklejona frezowaną płytą MDF. Między
innymi dzięki temu rozwiązaniu drzwi OTIUM wyróżniają się wysoką izolacyjnością akustyczną
Rw=38 dB. Pokrycie zewnętrzne stanowi wytrzymała folia dekoracyjna PVC w wielu wzorach
i kolorach. Stosując unikalną technologię okleinowania bez łączenia na krawędziach przylgi,
uzyskaliśmy większą wytrzymałość oraz estetykę wykończenia. Przy zakupie drzwi Otium
otrzymują Państwo fabrycznie zmontowany zestaw, składający się ze skrzydła, ościeżnicy oraz progu
tworząc doskonale spasowany komplet. Przy zakupie wersji z okuciami w skrzydle fabrycznie zostaną
nawiercone otwory montażowe pod klamkę.
Polskie materiały i jakość wykonania - nasze drzwi to bez wyjątku produkty polskie, wytworzone
w 100% z rodzimych komponentów w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach.
Współczynnik izolacyjności akustycznej potwierdzony jest wynikami badań
przeprowadzonych w laboratorium ITB w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z całym naszym asortymentem.
Z pewnością znajdą w nim Państwo drzwi odpowiadające Waszym potrzebom.

Lewe czy prawe drzwi? Stań przed drzwiami w taki sposób by otworzyć je przez pociągnięcie drzwi do siebie. Jeżeli zawias znajduje się po
lewej stronie oznacza to, że drzwi są lewe, jeżeli po prawej drzwi są prawe.
Drzwi lewe

Drzwi prawe
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Zastosowanie:
W budownictwie mieszkalnym oraz
użyteczności publicznej jako drzwi
wewnętrzne wejściowe
(nie dotyczy szerokości „80N”).

wizjer
panoramiczny
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izo

ościeżnica drewniana typu
soft okleinowana
w kolorze skrzydła

zamek dodatkowy
trzybolcowy

3 zawiasy z możliwością
regulacji w 3-ch
płaszczyznach

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
Jednoskrzydłowe: „80”, „80N”, „90”.
warianty ościeżnic:
Drewniana (soft): okleinowana w kolorze
skrzydła z progiem aluminiowym
z przekładką.
Drzwi dostarczone są jako złożone wraz
z progiem. W wersji z okuciem mają
dodatkowo nawiercone otwory pod klamki.

zamek główny
trzybolcowy

blacha zaczepowa zamka
z możliwością regulacji
docisku skrzydła

metalowe osłonki
zawiasów
(opcja za dopłatą)

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

dwie uszczelki

fabrycznie nawiercone
otwory pod okucia Otium
pod warunkiem zakupu ich
w komplecie z drzwiami
(opcja)

stałe sworznie
antywyważeniowe

• Metalowe osłonki zawiasów
• Wizjery cyfrowe
• Alternatywne klamki i wkładki patentowe
do wyboru z oferty
• Możliwość skrócenia na żądany wymiar,
maksymalnie o 13 cm przy czym od 8 do 13 cm
obowiązuje podwójna opłata za skrót
• Samozamykacz

skrzydło o grubości
46 mm wypełnione płytą
dźwiękochłonną
próg aluminiowy
z przekładką
ukryte łączenie
materiału dekoracyjnego

Szczegóły oferty akcesoriów oraz ich zdjęcia na stronie 10

dB

y
cz
ół
sp

Drzwi OTIUM

t
en

m

=
Rw

u
ok
ud

unikalna technologia
okleinowania bez łączenia
na krawędzi przylgi

znaczy spokój

OTIUM 1

1349 zł netto
cena bez okuć

04

1469 zł netto
cena z okuciami*

38 dB

Rw=

OTIUM 2

OTIUM 3

1659,27
zł brutto

1249 zł netto

1806,87
zł brutto

1369 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

OTIUM 4

1536,27
zł brutto

1249 zł netto

1683,87
zł brutto

1369 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1536,27
zł brutto

1249 zł netto

1683,87
zł brutto

1369 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1536,27
zł brutto
1683,87
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)

04

BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB

znaczy spokój

OTIUM 5

1199 zł netto
cena bez okuć

1319 zł netto
cena z okuciami*

OTIUM 6

OTIUM 7

1474,77
zł brutto

1199 zł netto

1622,37
zł brutto

1319 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

OTIUM 8

1474,77
zł brutto

1199 zł netto

1622,37
zł brutto

1319 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1474,77
zł brutto

1199 zł netto

1622,37
zł brutto

1319 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

38 dB

Rw=

1474,77
zł brutto
1622,37
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)

BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB

05

znaczy spokój

OTIUM 9

1199 zł netto
cena bez okuć

06

1319 zł netto
cena z okuciami*

38 dB

Rw=

OTIUM 21

1474,77
zł brutto

1149 zł netto

1622,37
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

OTIUM 22

OTIUM 23

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto
1560,87
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)
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BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB

znaczy spokój

OTIUM 24

1149 zł netto
cena bez okuć

1269 zł netto
cena z okuciami*

OTIUM 26

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

OTIUM 27

OTIUM 41

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

38 dB

Rw=

1413,27
zł brutto
1560,87
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)

BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB
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znaczy spokój

OTIUM 42

1149 zł netto
cena bez okuć

08

1269 zł netto
cena z okuciami*

38 dB

Rw=

OTIUM 43

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

OTIUM 44

OTIUM 45

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto
1560,87
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)
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BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB

znaczy spokój

OTIUM 46

OTIUM 47

38 dB

Rw=

OTIUM 61

UWAGA!

Dotyczy modelu Otium 61
Elementy ze stali INOX
standardowo instalowane są
od strony klatki schodowej,
jednak za dopłatą wynoszącą
200 zł netto (246 zł brutto)
mogą zostać umieszczone także
od strony mieszkania.

1149 zł netto
cena bez okuć

1269 zł netto
cena z okuciami*

1413,27
zł brutto

1149 zł netto

1560,87
zł brutto

1269 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1413,27
zł brutto

1299 zł netto

1560,87
zł brutto

1419 zł netto

cena bez okuć

cena z okuciami*

1597,77
zł brutto
1745,37
zł brutto

Dostępne kolory
oraz wymiary:
„80”, „80N”, „90”
* w skład kompletnych okuć wchodzą:
klamka Otium kpl. z rozetą,
wkładki (std, z gałką)

BIAŁY

CEDR

DĄB

DĄB ALPEJSKI

KASZTAN

MOKKA

OLCHA

orzech
CIEMNY

orzech
lanzado

TUJA

WENGE

ZŁOTY DĄB
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AKCESORIA

Nikiel
Specyfikacja techniczna na www.mikea.pl

Wizjer cyfrowy DDS1
Cena: 230 zł netto

Patyna

Wizjer cyfrowy DDS2
z pamięcią 50 zdjęć
Cena: 320 zł netto

Komplet wkładek
atestowanych kl. B klasyczna
i z pokrętłem w systemie jednego
klucza 45/30. Cena: 159 zł netto

Osłonki na zawiasy
Kpl. do drzwi: 30 zł netto

Komplet wkładek
patentowych GMB klasyczne i z pokrętłem
w systemie jednego klucza 45/30
Cena: 82 zł netto

Komplet wkładek
patentowych GMB klasyczna
i z pokrętłem 45/30
Cena: 60 zł netto

Inox
Nikiel

Nikiel

Nikiel

Tytan

Patyna

Patyna

Patyna

Stare złoto

Klamka Otium
komplet z rozetą
Cena: 80 zł netto

Opaska wykończeniowa
(wszystkie kolory drzwi Otium)
Cena: 120 zł netto

10

Klamka Beta
komplet z rozetami
Cena: 90 zł netto

Skracanie drzwi
Jednostronne do 7 cm: 75 zł netto
Dwustronne do 14 cm: 150 zł netto

Klamka Miro
komplet z rozetą
Cena: 70 zł netto

Skrzydło dwukolorowe
Cena: 75 zł netto

Klamka Slick
komplet z rozetą
Cena: 60 zł netto

Samozamykacz
Cena: 220 zł netto

Klamka Niagara
ze sprężyną, komplet z rozetą
Cena: 130 zł netto

Preparat czyszczący do powierzchni drzwi
w zestawie ze ściereczką z mikrofibry
Cena: 49 zł netto

Tytan
Gałko klamka Niagara
komplet z rozetą
Cena: 150 zł netto

wymiary drzwi I otworów montażowych / PRZEKRÓJ DRZWI

Szerokość

Wysokość

szeroki ramiak drewniany

ościeżnica drewniana
(soft), okleinowana
w kolorze skrzydła

aluminiowe wzmocnienie

płyta dźwiękochłonna
płyciny drzwi z płyty MDF
pokrytej folią PVC

Szerokość drzwi

„90”

„80”

„80N”

Wysokość skrzydła Hs [mm]

2030

2030

2030

Szerokość przejścia Sp [mm]

900

800

750

Całkowita wysokość ościeżnicy Hc [mm]

2080

2080

2080

Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]

1000

900

850

Minimalna wysokość otworu w ścianie Ho [mm]

2090

2090

2090

Minimalna szerokość otworu w ścianie So [mm]

1020

920

870

uszczelki akrylowe

SKRZYDŁO:
•
•
•
•
•
•
•

ramiak z drewna klejonego pokryty dwiema płytami MDF o grubości 6mm
wypełnienie specjalną płytą dźwiękochłonną
aluminiowe profile wzmacniające
grubość skrzydła 46 mm
dodatkowa uszczelka w skrzydle
ukryte łączenie materiału dekoracyjnego
unikalna technologia okleinowania bez łączenia na krawędzi przylgi

OŚCIEŻNICA:
• drewniana okleinowana soft, w kolorze skrzydła, z progiem aluminiowym
i uszczelką
WYKOŃCZENIE:
•
•
•
•
•

okleina PCV drewnopodobna
2 uszczelki (w skrzydle i ościeżnicy)
3 zawiasy 2 czopowe z regulacją w 3-ch płaszczyznach
2 niezależne zamki patentowe
3 sworznie antywyważeniowe
11

MIKEA - FABRYKA DRZWI
ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy
Biuro Obsługi Klienta: +48 32 / 218 03 72 lub 73
Sekretariat: +48 32 / 218 03 71
fax: +48 32 / 218 03 70
e-mail: biuro@mikea.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

www.mikea.pl

