
ZEWNĘTRZNE
DRZWI 
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danuta w1

ewelina w1 ewelina w1 - drzwi dwuskrzydłowe 

dorota w1
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Justyna iii 
wersja 
nietypowa

Justyna Viii szyby wypukłe 

Justyna iii z doświetlem - wersja nietypowaJustyna
Justyna Vi z doświetlem - szyby wypukłe

Justyna Viii z doświetlem 

Justyna iii pełne

Justyna

6 7Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne
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natalia - doświetle

dominika

Klara z naświetlem górnym
natalia p1

natalia - drzwi dwuskrzydłowe 

Beata iBeata

H 308Beata drzwi dwuskrzydłowe

8 9Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



l2002 - doświetle l2002 F1

Karolina dwuskrzydłowaiwonaKarina
widok strony 
zewnętrznej Karina

widok strony wewnętrznej

Jowita dwuskrzydłowa 
z zabudową Stary dwór

diana w2

diana 2 szyby

l2004

10 11Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne
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mariola w1 widok od 
zewnątrz mariola w1 widok od 

wewnątrz

danuta w2

dorota w1 doświetla w1 i naświetle w1 walburga dwuskrzydłowa 3/4 + 1/4 H332 p1 new 3 p1

new 3 p2 ramka przyszybowa 
ze stali nierdzewnej

iga

12 13Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne
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otylia w1 z doświetlami

Łucja p1

otylia w1 H 301 anitaH 303

walburga  z doświetlem i naświetlem 
szprosy konstrukcyjne

iwona dwuskrzydłowa 2/3 + 1/3

14 15Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne

ewelina w1 z doświetlem



agnieszka szpros międzyszybowy

Jolanta

Basia new p1

max grand

agata

adela widok od 
wewnątrz

adela widok od 
zewnątrz

celina aldona

daria

16 17Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



maria

Felicja z doświetlem i poprzeczkami Jadwiga 

Verona ii z doświetlem i ukośną poprzeczką

Klaudia w1

Klaudia szyby

marta w1

model G

T2002

18 Drzwi zewnętrzne 19Drzwi zewnętrzne18 Drzwi zewnętrzne



rozaliamonika p1 ola

Bianka

model p620 p1 z doświetlem p1 model p621 z doświetlem

model 708

marcela
H440

H424 w1

20 21Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



2322

Kasia 64

Kasia iV z doświetlami - 
widok od wewnątrz

zosia 3 szyby

zosia 1 szyba

iza 64

m pełne 64

ilona 3 szyby ilona

lena lidiaTelimenapaulina maja

22 23Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne22

Sylwia



H 322  p1 widok 
od wewnątrz i od 
zewnątrz

magda

angelika

laura p1

model 705 p 438 p1

Basia w3
widok od wewnątrz

H 303 Julia

Jagoda p1

marlena w1

iwona

Basia w3 
widok od zewnątrz

24 25Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



Kamila p1 widok 
od zewnątrz

model p622 z doświetlami model p618 p1 z doświetlem szyba p1

emilia

c2 64 Grecja

H 418

Flora p1Honorata p1

Kamila p1 widok 
od wewnątrz

26 27Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne
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Bożena p1 z doświetlem

lilianna p1 a 431 p1

H 433 p1

l2004 szyba piaskowa

aniela p1

Judyta

a 421 p1

28 29Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne
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H 457Janina widok od zewnątrz
z doświetlem

Janina widok od wewnątrz
z doświetlem

H 444 H 435 p1 - doświetla szyba p1 HT 1000 Grażyna

H 412 p1

amelia

H 451

Krystyna

30 31Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



946

9007 szyba ozdobna

martyna p1 widok od zewnątrz

martyna p1 widok od wewnątrz

33

925 p1p 499 - Swarovski

p 498 - Swarovski

H 462

H 453

32 33Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



p 454

980

995 945 z doświetlami szyby p1 i naświetlem

982935

H 403 z doświetlem 917 940

arleta z doświetlem szprosy nakładane

34 35Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



924 p1

p 449 p1 z doświetlami szyby p1 927 p1 z doświetlami szyby p1

928

936 p1

p 448 p1

H 445 p1 z doświetlem szyba p1 p 436 990

p 455 p1

981

37Drzwi zewnętrzne36 Drzwi zewnętrzne



inga widok od wewnątrz

inga widok od zewnątrz

eryka H 430

dalia p1

irena widok od zewnątrz
irena widok od wewnątrz

czesława

38 39Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne



p 447 w1n 2003 w1 

w 2000a 2000
p 615 K 2000

H 2000

F 2000

l 2000

m 2000

Telimena

41Drzwi zewnętrzne40 Drzwi zewnętrzne
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a

42 43Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne42
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Spójrz, jakie możliwości dają ci drzwi firmy lupol
WZORY DRZWI
• możliwość zamiany szyb na wypełnienia i wypełnień na szyby
• zamiany witraży na szybę, bądź wypełnienia

ROZMIARY drzwi dostosowujemy do potrzeb
• drzwi dwuskrzydłowe (ruchome skrzydło boczne)
• naświetla nad drzwiami
• drzwi z doświetlami bocznymi (stały element boczny z szybą bądź wypełnieniem). 
Doświetla i naświetla są wykonywane jako elementy dodatkowe lub razem z ościeżnicą - 
ustalenia indywidualne • drzwi otwierane na zewnątrz (prawo- i lewo- stronne)

• drzwi otwierane do środka (prawo- i lewo- stronne)

prawe do wewnątrzlewe na zewnątrz lewe do wewnątrzprawe na zewnątrz

RODZAJE MATERIAŁU
•  wykonane z drewna sosnowego,  

meranti, dębowego oraz świerkowego, 
aluminium i tworzywa PCW

•  możliwość zakupu drzwi w stanie 
surowym do samodzielnego malowania

Możliwość zamontowania czytnika linii papilarnych, 
klawiatury numerycznej oraz sterowania pilotem.
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szerokość maks.
115 cm

Drzwi z naświetlem Drzwi z doświetlemDrzwi dwuskrzydłowe

szerokość maks.
115 cm100 cm

szerokość maks.
220 cmwysokość naświetla maks.

100 cm

drzwi pojedyncze

drzwi pojedyncze
z doświetlem 

drzwi pojedyncze
z naświetlem

drzwi pojedyncze
z doświetlem

drzwi pojedyncze
z dwoma doświetlami

drzwi pojedyncze
z doświetlem 

drzwi pojedyncze 
z doświetlem 
i naświetlem

drzwi pojedyncze
z doświetlem

drzwi pojedyncze 
z dwoma doświetlami

i naświetlem

drzwi podwójne  
- symetryczne

drzwi podwójne  
podział 2/3 +1/3

drzwi podwójne  
- symetryczne z naświetlem

drzwi podwójne podział 
2/3 +1/3 z naświetlem

typy doświetli: 
a   - typ 1 pełne 
b - typ 1 przeszklone
c - typ 2 przeszklone/pełne
d - typ 3 przeszklone/pełne

e - typ 4 przeszklone/pełne
f - typ 4 przeszklone
g - typ 5 przeszklone/pełne 
h - typ 5 przeszklone

rodzaje doświetli

a b c d e f g h
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Ornament 523

Madera

Farao

Altdeutsch K

Silvit

Mastercarre

Klarglas

Chinchilla

bezpieczna
 klasy O2

Masterpoint

Kornik

Drahtornament

antywłamaniowa 
klasy P4

szyba piaskowana 
mleczna

refleksyjna 
stopsol brąz

SZYBY ZESPOLONE  
•  bezpieczne klasy O2 i antywłamaniowe klasy P4,
Możliwość zastosowania szyb:
• różne wzory szyb ornamentowych, szyby refleksyjne
• szyby ozdobne z witrażami, dekoracyjne wzory 
piaskowane, szyby wypukłe

Ze względu na technikę druku kolory mogą odbiegać 
od rzeczywistości.

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice 
w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia.

afromozja *

orzech

bordo RAL 3005

RAL 7035 RAL 5014 RAL 5003 RAL 6016

RAL  3013

kolor biały

05 Mahoń

40 Szary 
antracytowy

23 Złoty Dąb 27 Orzech

RAL 7016

sosna

orzech - teak

brąz RAL 8016

teak

palisander-mahoń

zielony RAL 6005

dąb

palisander

biały RAL 9016

mahoń

sipo

drzwi drewniane

drzwi drewniane i aluminiowe

drzwi PCW

merbau

RAL 8014
drzwi aluminiowe

KOLORY
Szeroka gama kolorów kryjących i lazurów

Kolory różnią się odcieniem w zależności 
od zastosowanego materiału

* kolor najbardziej 
zbliżony do koloru dąb
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Spójrz, jakie możliwości dają ci drzwi firmy lupol

1. 2. 3. 4. 5.

klamka i rozeta 
do antaby inoX 
dolny zamek

klamka 35
złoto polerowane

rozeta do 
antaby inoX
górny zamek

rozeta 
górnego zamka

model 35

model 32

model 35 G

pochwyt l

model 32 G

model 32

model 32 p

model 35 p

antaba okrągła 
skos kolor inoX  

35cm, 60cm, 
80cm, 100cm, 
120cm, 150cm, 

170cm
antaba okrągła 
kolor inoX  
80cm, 100cm, 
120cm, 150cm, 
170cm

antaba kwadrat 
kolor inoX  
80cm, 100cm, 
120cm, 150cm, 
170cm

antaba drewno 
okrągła skos 
50 cm p45d

antaba kwadrat skos kolor inox 
80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 170cm

antaba łuk 
55cm p10B

elektrozaczep samozamykacz

model 
35 białe

wizjer

wkładki pz

kopniak na dole 
skrzydła

KOLORY KLAMEK 
1. Kolor F2 SREBNO - ZŁOTY MAT
2. Kolor INOX do antab
3. Kolor F1 SREBNY MAT
4. Kolor F4 STRE ZŁOTO
5. Kolor F3 ZŁOTO MATOWE
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PROGI

ZAWIASY 
• trzy częściowe 
• regulowane w trzech poziomach 3D lub BAKA PROTECT

ZAMKI • pojedyncze • dodatkowe • listwowe • ryglowe

2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

grubość ramiaków 
skrzydła i ościeżnicy 
70 mm

grubość 
skrzydła 74 mm

wzmocnienie stalowe

dodatkowe uszczelnienie 
progu ciepłego (opcja)

wzmocnienie stalowe

ocieplenie z pianki poliuretanowej
lub wypełnienie szybą współczynnik 
przenikania U≥1,5 W/m2K, 

ocieplenie z pianki 
poliuretanowej lub 
wypełnienie szybą 
współczynnik przenikania 
U≥1,0 W/m2K, 

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)

okapnik (opcja)

próg:
ciepły (aluminium/tworzywo)

 drzwi pcw

 drzwi pcw serii plaTiS

Spójrz, jakie możliwości dają ci drzwi firmy lupol

zawias BAKA 
PROTECT 2D

punkt antywyważeniowy 
ROTO z zawiasem  
BAKA PROTECT 2D

zawias 
regulowany 
3D

nakładki na zawiasy kolory:

sztywny łańcuch do zamka 
listwowego z jedną wkładką

bolec zamka listwowego 
3-ryglowego ROTO

rygiel zamka 
automatycznego TANDEO 
3-ryglowanego firmy ROTO

rygiel zamka 3-ryglowego 
z dwoma zamkami

zamek podstawowy zamek dodatkowy

rygiel zamka 
listwowego WH

kaseta środkowa z wkładką 
PZ - zamek listwowy

1. biały
2. srebrny mat
3. złoto matowe
4. F4 stare złoty
5. ciemny brąz

1. 

4. 5. 

2. 3. 

próg ciepły 
- aluminium/tworzywo

próg 
aluminiowy

próg ciepły 
do drzwi aluminiowych
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2 uszczelki na 
skrzydle i ościeżnicy

grubość skrzydła 
84 mm drewno 
klejone warstwowoocieplenie z pianki 

poliuretanowej
U dla drzwi ≥ 1,0 W/m2K 

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

 drzwi HT

2 uszczelki na 
skrzydle i ościeżnicy

grubość skrzydła 
68 mm drewno 
klejone warstwowoocieplenie z pianki 

poliuretanowej
U dla drzwi ≥ 1,2 W/m2K 

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

 drzwi aluminiowe
2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

grubość ramiaków 
skrzydła i ościeżnicy 
70 mm

profil ciepły  
z przekładką 
termiczną

zawiasy 
regulowane 
w 3 poziomach

ocieplenie z pianki 
poliuretanowej lub 
wypełnienie szybą 
współczynnik przenikania 
U≥2,0 W/m2K, 

próg:
- ciepły (aluminium/tworzywo)

2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

grubość skrzydła 73 mm,   
ościeżnicy 70 mm

zawiasy 
regulowane 3D

profil ciepły  
z przekładką 
termiczną

ciepła komora 
z dodatkowym 
ociepleniem, 
współczynnik 
U≥1,5 W/m2K

próg:
- ciepły (aluminium/tworzywo)

 drzwi aluminiowe serii plaTiS
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2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

2 uszczelki na skrzydle i ościeżnicy

grubość ramiaków 
skrzydła i ościeżnicy 
66 mm drewno klejone 
warstwowo

grubość ramiaków  
skrzydła  
i ościeżnicy 
66 mm drewno 
klejone warstwowo

profilowane listwy ozdobne

proste wykończenie

ocieplenie z pianki 
poliuretanowej
U dla drzwi ≥ 1,5 W/m2K, 

ocieplenie z pianki 
poliuretanowej
U dla drzwi ≥ 1,5 W/m2K, 

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

Prezentowane w katalogu zdjęcia należy traktować jako poglądowe, pokazują tylko jedną ze stron wewnętrzną lub 
zewnętrzną. Drzwi różnią się wyglądem miedzy stroną wewnętrzną i zewnętrzną. Wygląd drzwi jest uzależniony 
również od sposobu otwierania drzwi do wewnątrz lub na zewnątrz. Wygląd konstrukcji różni się w zależności 
od zastosowanej technologi i rodzaju materiału z jakiego drzwi są wykonane. Drzwi różnią się w zależności od 
zastosowanego materiału. Drzwi drewniane wymagają zadaszenia i osłony przed nadmiernym oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych oraz izolowania od źródeł ciepła (nadmierne nasłonecznienie, bliskość grzejników itp.). 
Drzwi drewnianych proszę nie montować w wilgotnych pomieszczeniach. Proszę o zapoznanie się z instrukcją i kartą 
gwarancyjną.

Prezentowane rozwiązania nie występują w standardzie podczas zamawiania drzwi należy uzgodnić wyposażenie i cenę  
z doradcą.

 drzwi drewniane 66 mm z profilowaną listwą ozdobną

 drzwi drewniane 66 mm z prostym wykończeniem

2 uszczelki 
na skrzydle 
i ościeżnicy

2 uszczelki na 
skrzydle  
i ościeżnicy

grubość ramiaków skrzy-
dła 84 mm drewno klejone 
warstwowo

wzmocniona konstrukcja

wzmocniona konstrukcja

ocieplenie 
z pianki 
poliuretanowej
współczynnik 
przenikania 
U≥1,2 W/m2K, 

ocieplenie z pianki 
poliuretanowej
współczynnik 
przenikania 
U≥1,0 W/m2K, 

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

próg:
- aluminiowy (w standardzie)
- ciepły (aluminium/tworzywo)
- drewniany (drewno dębowe)

 drzwi drewniane serii plaTiS

okapnik (opcja)

grubość skrzydła 68 mm 
drewno klejone warstwowo

okapnik (opcja)
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Produkujemy: 
drzwi drewniane, PCW, 
aluminiowe, okna PCW, 
drewniane, aluminiowe, 
bramy garażowe, rolety 
zewnętrzne

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

„LUPOL” Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 64 
98-100 Łask
www.lupol.pl
e-mail: lupol@lupol.pl

Biuro: 
tel.   43 675 32 61
      43 675 82 80
fax 43 676 22 45


