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100% DREWNA

„Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi (...).” 
                     /przysłowie włoskie/

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu katalog drzwi wewnętrznych Ronkowski.
Drzwi to nieodłączny element wystroju naszego domu.
Często stanowią o jego wnętrzu oraz charakterze.
Czekają za nimi nasi najbliżsi oraz ciepło domowego zacisza.
Dają nam poczucie bezpieczeństwa.
 
Staramy się tworzyć drzwi, które będą ozdobą Państwa wnętrza. 
Z wielką starannością dbamy o każdy ich detal. 
Chcielibyśmy, aby nasze drzwi były namiastką niepowtarzalnego piękna, które zamieszka w Państwa domu.

Dlaczego?
Bo te drzwi mają duszę. 
Bo powstają z miłości do natury. 
Bo powstają z miłości do tworzenia z drewna ...

Szukaj certyfikowanych 
przez FSC® wyrobów 

w naszej ofercie.



Prostota kształtu połączona z charakterystycznymi elemen-

tami ze szkła akrylowego nadają drzwiom nowoczesny wy-

gląd.
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Szkło licowane z powierzchnią skrzy-

dła tworzy gładką strukturę, która 

doskonale komponuje się  zarówno  

z nowoczesnym jak i klasycznym 

wnętrzem. nevada vegas vegas duo

Futura
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Natura

Połączenie prostego kształtu z nowoczesną stylistyką 

pozwala zaspokoić gusta nawet najbardziej wymaga-

jących klientów.
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Natura
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sudetyrysy tatry



Euro

Różnorodność kształtu drzwi z kolek-

cji Euro daje możliwość ich dowolnej 

aranżacji w każdym wnętrzu.
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Madryt Madryt 1 Madryt 2 praga praga 2 praga 3
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Wiedeń dSWiedeń MSWiedeń FP
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Antica

Charakterystyczny wzór listwy oraz kasetonu wraz  

z uniwersalnym kształtem drzwi tworzy kompozycję nadającą 

wnętrzu unikalny charakter.
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Antica

Kreta trojasparta
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atenyargos



Retro

siMple

Elegancka forma drzwi stanowi do-

skonałe dopełnienie klasycznego cha-

rakteru każdego wnętrza.
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Retro

32
classic Miopiano adaMewa viola
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Roco

roco Z
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roco xroco y roco o

Klasyczny wygląd drzwi, który po-

łączony z nowoczesnym charakte-

rem pomieszczenia pozwala uzyskać 

wspaniały efekt wizualny.



Styl

Stylowe i uniwersalne wzornictwo 

pozwala dobrać drzwi idealnie dopa-

sowane do indywidualnych potrzeb.

KoMFortglobal elegant
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Kaszuby

Tradycyjny wzór z przeszkleniem  

i szprosem w szybie idealnie 

wkomponuje się w każde wnętrze 

inspirowane naturą.

wdZydZe
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radolneGołuń jelenie
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Kaszuby

wdZydZe proste Gołuń ProSte
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jelenie prosteradolne proste



Standard

Klasyka kształtu w połączeniu z tra-

dycyjną kolorystyką nadaje drzwiom 

ponadczasowy charakter.

gatno
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garcZynGałęźne GołdaP
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Standard

gatno proste Gałęźne ProSte
45

GołdaP ProStegarcZyn proste



Wykończenie

47

ROZWIĄZANIA 

KONSTRUKCYJNE 
Oferowane przez firmę „Ronkowski” drzwi 

są wykonane w 100% z wyselekcjonowa-

nego drewna klejonego warstwowo. Naj-

częściej jest to drewno sosnowe, ale może 

to także być wiele innych gatunków, takich 

jak: dąb, olcha, jesion, buk, meranti, sapeli, 

orzech.

W ofercie znajdują się drzwi jednoskrzydło-

we, dwuskrzydłowe, pełne, przeszklone, z 

doświetlami bocznymi i górnymi, w systemie 

drzwi przesuwnych naściennych lub chowa-

nych w ścianę.

Drzwi „Ronkowski” odróżnia od konkurencji 

ich pełna indywidualizacja, tj. każda sztuka 

jest wykonywana dla wybranego klienta na 

konkretne zamówienie oraz pod dokładny 

wymiar. Możliwe są także realizacje nietypo-

wych projektów oraz konstrukcji drzwi.

KOLORYSTYKA
Drzwi wykonywane są w dowolnym 

kolorze wybranym z palety producen-

ta, jak również w dowolnym kolorze 

z palety kolorów RAL, NCS lub ICA. 

Pełna paleta kolorów dostępna w sa-

lonach sprzedaży.

SZKŁO
We wszystkich skrzydłach monto-

wane są jedynie szyby hartowane  

o grubości 8mm, co czyni je w pełni 

bezpiecznymi. W ofercie posiadamy 

wiele różnych rodzajów szkła har-

towanego (gładkie, matowe,  

z ornamentem). 

SPOSOBY WENTYLACJI
W drzwiach, w których wymaga-

ne jest zastosowanie wentylacji,  

w zależności od preferencji klienta, 

mogą zostać zamontowane metalowe 

tuleje wentylacyjne lub może zostać wy-

konane delikatne i eleganckie podcięcie 

wentylacyjne. 
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ZAWIASY
Obok tradycyjnych drzwi przylgowych 

wszystkie modele mogą być wykonane 

w wersji bezprzylgowej, z całkowicie 

ukrytymi zawiasami, kątem otwarcia 

180 stopni i możliwością regulacji w 

trzech płaszczyznach. Drzwi przylgo-

we, to klasyczne rozwiązanie oparte na 

widocznych zawiasach z możliwością 

regulacji także w trzech płaszczyznach.

ZAMKI
W każdych drzwiach, według ży-

czenia klienta, może zostać za-

montowany zamek: tradycyjny, 

włoski lub magnetyczny. Każdy  

z nich może być wykonany w wersji:  

na klucz, bez klucza, na wkładkę lub 

WC. Do drzwi przesuwnych montowane 

są zamki hakowe.

DRZWI OTWIERANE ODWROTNIE
Drzwi otwierane odwrotnie na ościeżnicę z zastosowa-

niem zawiasów krytych.

Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy doskonały efekt 

wizualny, tj. patrząc od strony danego pomieszczenia 

(najczęściej korytarza) wszystkie drzwi wyglądają jed-

nakowo.

Drzwi otwierane odwrotnie stosowane są również w 

sytuacji, gdy brak miejsca w danym pomieszczeniu nie 

pozwala na otwarcie ich w pożądaną stronę po zamon-

towaniu w zwykłym systemie.

OŚCIEŻNICE I OPASKI MASKUJĄCE
Ościeżnice do drzwi wewnętrznych „Ronkowski” wykonywane są także na konkretny wymiar w zależności od grubości ściany. 

Istnieje również możliwość  wykonania obudowy muru, tzw. „ślepej ościeżnicy” w miejscach, gdzie nie mają  być montowane 

skrzydła drzwiowe.

Wszystkie ościeżnice do drzwi wewnętrznych „Ronkowski” wyposażone są w regulowane opaski maskujące, które mogą być 

półokrągłe i wtedy przycięte pod  kątem 45 stopni, lub też proste i wtedy przycięte na prosto albo także pod  kątem 45 stopni. 

Drzwi o klasycznym charakterze mogą również zostać wykończone opaskami typu Classic, Retro, Profilowana lub Komplet Corona.
MagnetycZny

WłoSKi

tradycyjny

prosta

retro ProFiloWana styl KoMplet corona

ProSta Przycięta  
Pod KąteM 45 St.

PółoKrąGła classic
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DRZWI OTWIERANE 
W DWIE STRONY
Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie miejsca potrzebnego do otwarcia drzwi. Otwarte skrzydło zajmuje o połowę 

mniej przestrzeni niż w tradycyjnych drzwiach, co daje możliwość optymalnego zaaranżowania przestrzeni w szczególnie małych po-

mieszczeniach. Możliwość otwierania drzwi w obie strony stanowi doskonałą alternatywę dla innych systemów otwierania, takich jak 

np. drzwi łamane, przy jednocześnie lżejszej i cichszej pracy.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ 
ALUMINIOWĄ ChOWANĄ 
W ŚCIANIE 
Ościeżnica aluminiowa została zaprojektowa-
na w taki sposób, że staje się niewidocznym 
elementem ściany. Skrzydło drzwiowe może 
być wykończone na różne sposoby, tj. w kolo-
rze ściany, w kolorze drewna lub w dowolnym 
innym kolorze. Jest to rozwiazanie stanowiące 
doskonałe uzupełnienie nowoczesnego designu 
każdego wnętrza.



RONKOWSKI Fabryka Okien i Drzwi S.A. 
83-400 Kościerzyna
ul. Mała Kolejowa 4
tel./fax +48 58 686 36 58, 686 35 99
fax +48 58 732 22 35
e-mail: biuro@ronkowski.eu

www.ronkowski.eu

W ofercie firmy Ronkowski znajdą Państwo również energooszczędne okna drewniane charakteryzujące się bardzo wysoką 

izolacyjnością cieplną, okna drewniane w obłożeniu aluminiowym, okna akustyczne, okna Retro oraz wiele innych rozwiązań 

dopasowanych specjalnie do Państwa potrzeb. 

Zapraszamy! 

www.oknapasywne.eu


