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W naszej firmie tworzymy drzwi pod marką klienta. To nie jest 
zwykła produkcja, to nasza pasja, doświadczenie, zaangażowanie 
i to co dla nas najważniejsze, współpraca z klientem. Nasz zespół 

projektantów, inżynierów i stolarzy, z pomocą parku 
maszynowego, stworzy dla Państwa drzwi opatrzone Waszym 
logo. Słuchamy Was, dzielimy się pomysłami i współpracujemy, 

w wyniku czego powstają drzwi wysokiej jakości, zgodne 
z najlepszymi trendami designu. Ogromną wagę przywiązujemy 

do innowacyjności. Opatentowaliśmy aluminiową ościeżnicę 
z drewnianym rdzeniem do drzwi opaskowych i ukrytych. 

Dzięki temu rozwiązaniu uzyskaliśmy stabilną, sztywną i trwałą 
konstrukcję, wpisując się jednocześnie w najnowsze trendy 

wzornictwa. Chcemy dzielić się z Wami tymi i innymi innowacjami, 
aby wspólnie tworzyć coś wyjątkowego dla ostatecznego klienta. 

Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem 
w celu szczegółowej prezentacji produktów. 

Zespół SILESIA DRZWI  

 Jesteśmy otwarci na wasze potrzeby.
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OSLO CLASSIC

BIAŁY RAL 9003

CIEMNOSZARY RAL 7016

JASNOSZARY RAL 7045

drzwi opaskowe, bezprzylgowe (z ukrytymi zawiasami), 
lakierowane, otwierane klasycznie -„na zewnątrz"

Ościeżnica opaskowa wykonana z aluminium.
Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą 

wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS 
oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Wysokiej jakości ukryte zawiasy ANSELMI AN 140 3D firmy 
Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach 

dla równego ustawienia drzwi.
Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem

 i wkładką patentową (klucz lub WC).
Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym, 

wysokogatunkowym lakierem.
Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł:
70, 80, 90

W standardzie:

wymiary skrzydła  
szerokość 
x wysokość (mm)

wymiar światła drzwi 
szerokość 
x wysokość (mm)

otwór w ścianie 
szerokość 
x wysokość (mm)

713 x 2020 700 x 2020 813-833 x 2077-2087

813 x 2020 800 x 2020 913-933 x 2077-2087

913 x 2020 900 x 2020 1013-1033 x 2077-2087 
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OSLO REVERS
drzwi opaskowe, bezprzylgowe (z ukrytymi zawiasami), lakierowane, 

otwierane rewersyjnie -„do wewnątrz"

Ościeżnica opaskowa wykonana z aluminium.
Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą 

wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS 
oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Zawiasy klasy premium TECTUS TE 240 3D firmy Simonswerk, 
regulowane w trzech płaszczyznach dla równego ustawienia drzwi. 

Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem 
i wkładką patentową (klucz lub WC).
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wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS 
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HIDDEN CLASSIC
drzwi z ukrytą ościeżnicą i niewidocznymi zawiasami, 
bezprzylgowe, otwierane klasycznie -„na zewnątrz", 

Drzwi zlicowane ze ścianą pomieszczenia.
Otwieranie do kąta 180 stopni.

Lakierowane lub przygotowane pod tapetowanie 
i malowanie farbami ściennymi.

Ościeżnica ukryta wykonana z aluminium anodowanego.
Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą 

wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS 
oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Wysokiej jakości ukryte zawiasy ANSELMI AN 140 3D firmy 
Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach dla równego 
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BULAJ
Drzwi OSLO Classic, OSLO Revers, HIDDEN Classic oraz HIDDEN 
Revers mają szerokie zastosowanie w pomieszczeniach narażonych 

na większe działanie wilgoci, takich jak kuchnia lub łazienka. 
Możliwość zastosowania małego okienka typu bulaj. 

Ten efektowny motyw aranżacyjny nadaje pomieszczeniu 
charakteru i nowoczesności.

W okienku stosowane jest szkło matowe lub przezroczyste. 
Uzyskujemy w ten sposób efekt dyskretnego 

doświetlenia wnętrza kuchni i łazienki.
W drzwiach łazienkowych występuje podcięcie wentylacyjne 
w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia.
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OSLO TOP
W drzwiach opaskowych OSLO Classic oraz OSLO Revers 

możliwe jest zastosowanie „nadstawki" czyli wydłużenia drzwi 
do dowolnej wysokości. 

Uzyskujemy w ten sposób efekt wysokich drzwi, 
często stosowany w nowoczesnych wnętrzach.
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Firma Reklamowa Emo Neon sp. j.
ul. Kucelińska 38/40

42-202 Częstochowa, Poland

email: biuro@silesiadrzwi.pl
telefon: +48 34 323 44 33

+48 668 138 266


