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DRZWI, 
DLA LUDZI OTWARTYCH.



Mehr zu den 
Nachhaltigkeitszertifikaten 

auf DANA.at
NR 13282 3

Zapraszamy na www.dan-pol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
TRWAŁOŚĆ, 

 INNOWACYJNOŚĆ, 
NOWOCZESNOŚĆ. 

To właśnie jest DANA.

Jesteśmy największym producentem drzwi na rynku austriackim i częścią największego 
międzynarodowego koncernu produkującego drzwi – Grupy JELD-WEN. Jednak najważnie-
jsze jest to, co dzięki temu Państwo możecie otrzymać.

Od ponad 45 lat, dzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem i wiedzą, dostarczając 
najwyższej jakości drzwi marki DANA na rynki całego świata, a od ponad 20 lat także na rynek 
polski. Oferujemy produkty inwestycyjne oraz dla klienta indywidualnego.

Wyznaczamy wciąż nowe trendy i rewolucjonizujemy rozwiązania dotyczące sposobu otwierania 
i zamykania drzwi, sprawiając, że życie w Waszych domach staje się bardziej komfortowe. Jeśli 
ważne jest dla Ciebie doświadczenie, jakość i innowacyjność, to nasze drzwi tworzone są z myślą 
o Tobie. Dana to więcej niż „tylko“ Drzwi ...

Jesteś otwarty na nowe wyzwania? Na kolejnych stronach odkryj fragment naszej innowacy-
jnej oferty i poznaj nasze pomysły. Zainspiruj się!
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DRZWI
Przylgowe

DRZWI 
W nietypowych wymiarach

DRZWI 
Bezprzylgowe w systemie Plano   

z ukrytymi zawiasami

WAHADŁOWE PRZESUWNE 
Naścienne i chowane w ścianie

SWING DRZWI UKRYTE W ŚCIANIE 
Kontext z niewidoczną ościeżnicą 

DRZWI 
O wymiarach specjalnych

DRZWI REVERSO 
Z odwrotną przylgą z ukrytymi zawia-

sami, otwierane przez ościeżnicę

DRZWI PRZESZKLONE DRZWI DWU SKRZYDŁOWEDRZWI SZKLANE
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Wybierz swój ulubiony model, 
a my wykonamy go w wielu różnych wariantach, dopasowując do Twoich potrzeb.

Tutaj na przykładzie modelu Motiv 340.

JEDEN MODEL A 
TAK WIELE MOŻLIWOŚCI.
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INNOVATIONEN

TRWAŁOŚĆ.
Nasza konstrukcja drzwi o grubości 42mm, 
oparta jest na cztero stronnym ramiaku 
drewnianym z drewna iglastego lub 
liściastego. Więcej na stronie 33.

INNOWACYJNOŚĆ. 
Drzwi szklane, teraz dostępne także w wersji 
zlicowanej z ościeżnicą!
Więcej na stronie 32.

KOMFORT. 
System DANAmotion powoduje płynny 
samodomyk skrzydła do ościeżnicy oraz 
ogranicza otwarcie skrzydła do wybranego 
kąta. Zapobiega również trzaskaniu drzwiom, 
co powoduje idealne zastosowanie do pokoi 
dziecięcych. Więcej na stronie 31.

DRZWI UKRYTE W ŚCIANIE.
System KONTEXT opracowany z myślą o 
tych, którzy preferują minimalizm. Dostępne 
z aluminiową ukrytą ościeżnicą.
Więcej na stronie 30.

UNIWERSALNOŚĆ.
System drzwi SWING, pozwala na otwieranie 
łamanych drzwi w obu kierunkach.
Więcej na stronie 29.

HARMONIA. 
System Reverso opracowany przez Firmę 
DANA, pozwala na zachowanie spójnego 
wyglądu drzwi otwieranych na zewnątrz lub 
do wewnątrz pomieszczenia. Jest to idealne 
rozwiązanie do np. łazienki otwieranej na 
zewnątrz pomieszczenia. 
Więcej na stronie 28.

42 mm

INNOWACJE

CO NAS 
WYRÓŻNIA.

Nasze innowacyjne rozwiązania.

Przez cały czas staramy się zwiększać poczucie komfortu poprzez 
oferowanie Państwu naszych nowych rozwiązań w drzwiach DANA.

Dla innych, drzwi mają tylko zamknąć pomieszczenie, dla nas to zawsze 
coś więcej. Drzwi DANA, to produkt klasy Premium, nie 

tylko z nazwy, ale przede wszystkim z Jakości.  
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Klasyka.
Skrzydło przylgowe. 

Elegancja.
Rozwiązanie MODUL - Skrzydło i 
ościeżnica w jednej płaszczyźnie,  
zawiasy ukryte.

Wyrafinowanie.
Rozwiązanie PLANO - Skrzydło, 
ościeżnica  i ściana w jednej 
płaszczyźnie. Zawiasy ukryte.

OŚCIEŻNICA
ELEMENT DESIGNU.
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DANAMOTION SYSTEM 
zabudowany w skrzydle, powoduje 
płynny domyk skrzydła do 
ościeżnicy oraz ma wbudowany 
ogranicznik otwarcia. Zapobiega 
trzaskaniu drzwiami!

42MM GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 
co wpływa na stabilność i trwałość 
konstrukcji. Dodatkowo, drzwi 
posiadają cztero stronne ramiaki 
wykonane z drewna litego.

ZAMEK E-LOCK

Wystarczy magiczny guzik 
zamontowany na drzwiach lub 
pochwycie, aby zamknąć drzwi. 
Otwiercie może nastąpić za 
pomocą karty.

WYSOKA JAKOŚĆ POWŁOKI
LAKIERNICZEJ
Sześciokrotne lakierowanie i 
utwardzanie każedej warstwy 
powierzchni promieniami 
UV w standardzie 

ZAMKI I KLAMKI
W standardzie drzwi 
bezprzylgowych montowany jest 
zamek magnetyczny z logo DANA, 
do którego proponujemy klamki w 
Systemie Planofix. 

DANA LOGO
Wszystkie nasze produkty posiadają 
umieszczone Logo, potwierdzające 
wyjątkową jakość produktu.

SZCZEGÓŁ JEST 
WAŻNY. 

Jakość w detalu.
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STARKKANTE
Wzmocnienie krawędzi skrzydła 
doklejką z twardego drewna, 
zabezpiecza drzwi przed 
uszkodzeniem mechanicznym.
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DETALE
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EUROBA | MONOLOG

Wysoka akustyka naszych 
rozwiązań w standardzie. 

MONOLOG:  
Fornir Dąb Landeiche ułożony poprzecznie

EUROBA:  
Fornir Dąb ułożony wzdłużnie

Forniry wysokoselekcjonowane, lakierowane lub olejowane. 
Najwyższa jakość łączenia drewna. Tu na przykładzie modelu Euroba i Monolog.

DRZWI FORNIROWANE
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MOTIV
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BIEL JEST 
PONADCZASOWA. 

Kolekcja MOTIV z delikatnymi frezowaniami.

MOTIV 312:
RAL 9016

Więcej modeli z serii Motiv znajdziesz na www.dan-pol.com.pl

MOTIV 341:
RAL 9016

MOTIV 310:
RAL 9016

Najwyższej jakości 
lakierowanie w wielu  kolorach 

RAL/NCS.

MOTIV 320D:
RAL 9016

MOTIV 325:
RAL 9016
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LINUS | MODUS | METEOR
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LAKIER I DREWNO LUB STAL. 
NOWOCZESNOŚĆ 
W STANDARDZIE. 

LINUS 325:
RAL 9016/Paseczki  Orzech

MODUS 2:
RAL 9016/Paseczki  Stal

LINUS 4:
RAL 9016/Paseczki  Dąb 

METEOR-S:
RAL 9016/Dąb Landeiche 
ułożony wzdłużnie

METEOR-Q:
RAL 9016/Dąb ułożony 
poprzecznie

Skrzydła lakierowane DANA ze wstawkami intarsji drewnianych lub stali. 
Idealne nawiązanie do ściany, podłogi lub mebli

Pochwyt:
Pochwyt Nizza z 
wypełniniem takim 
samym jak na drzwiach.
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AUDIENZ
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KLASYKA W NOWOCZESNEJ 
FORMIE.

Drzwi Audienz do wnętrz w stylu angielskim.
Drzwi lakierowane z dbałością o każdy szczegół. Stopniowane frezowanie drzwi nadaje im niepowtarzalny klasyczny wygląd.

AUDIENZ 01:  
RAL 9016

AUDIENZ 04:  
RAL 9016

AUDIENZ 02:  
RAL 9016

AUDIENZ 05:  
RAL 9016

AUDIENZ 03:  
RAL 9016

AUDIENZ 26:  
RAL 9016

Dla uzupełnienia formy: 
Ościeżnica Z-Audienz 



42 mm grubość skrzydła 
w standardzie zapewnia optymalną 
izolacyjność akustyczną Rw=32dB 
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PALAZZO
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PONADCZASOWE PIĘKNO
Palazzo - drzwi w stylu glamour …

Skrzydło frezowane i lakierowane w kolorze białym.

PALAZZO 3: 
RAL 9016

PALAZZO 3: 
RAL 9016/Szkło 

PALAZZO 1: 
RAL 9016

PALAZZO 1:
RAL 9016/Szkło
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Poczuj STRUKTURĘ
DREWNA a docenisz jej 

naturalne piękno.
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STRUKTURA | CHARISMA

STRUKTURA CHARISMA-SQ:  
Dąb postarzany ryflowany/szkło hartowane 
matowe Satinovo/Crackeiche

STRUKTURA:  
Dąb postarzany szczotkowany krzyżowo/
Raffeiche Crack

STRUKTURA, to drzwi oddające naturalne piękno drewna dębu, modrzewia, orzecha czy jesionu. 
Szczególnie polecane w wersji olejowanej lub dla miłośników bieli - lakierowanej.

DREWNO RYFLOWANE 
KLASY PREMIUM.
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STRUKTURA:  
Dąb postarzany ryflowany 
Ambre/Crackeiche Ambre

Wysoko rozwinięta w firmie DANA technologia obróbki drewna pozwala na 
oferowanie drzwi Struktura o różnych powierzchniach:

powierzchnię  postarzaną o spękanych brytach, powierzchnię bieloną, obrabianą 
termicznie – thermo, szczotkowaną krzyżowo, czy obrabianą za pomocą wędzenia.

STRUKTURA:  
Orzech postarzany ryflowany 
z czarnym wypełnieniem/
Cracknuss Schwarz

STRUKTURA:  
Modrzew głęboko ryflowany, 
lakierowany lakierem 
kryjącym RAL 9016

STRUKTURA:  
Dąb ryflowany/Asteiche 

STRUKTURA:  
Jesion Pura postarzany 
ryflowany/Crackesche Pura

STRUKTURA:  
Orzech postarzany ryflowany 
z białym wypełnieniem/
Cracknuss Weiß

22



Dostępny także z zamkiem E-Lock. 
Tutaj z systemem SmartClose. 

Więcej na www.dan-pol.com.pl
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VISION | EFFEKTA
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INDUSTRIALNY 
WYGLĄD.

Drzwi z powierzchnią Betonu lub lakierowane w innowacyjnej technologii z dodatkiem pyłków metali.  
Nadadzą twojemu wnętrzu surowy, industrialny wygląd.

VISION:  
Powierzchnia Beton

EFFEKTA 01:  
Efekt Rdzy

EFFEKTA 01:  
Efekt Stali młotkowanej
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DRZWI SZKLANE
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SZKŁO WE 
WNĘTRZACH.

Drzwi szklane DANA w ościeżnicach występują jako drzwi przymykowe lub wahadłowe.
Wzmocniona konstrukcja zawiasów, regulowanych w 3 płaszczyznach, daje nam solidność i bezpieczeństwo tych 

delikatnych konstrukcji.

GT-MOTIV 340D: 
Szkło matowe z grawerem

GT-MOTIV 320D:
Szkło matowe grawerowane

GT-COSMIC:  
Szkło przeźroczyste 
obrabiane laserem

GT-MOTIV 341:  
Szkło matowe grawerowane

GT-MOTIV 341: 
Szkło matowe piaskowane



System SWING to połączenie drzwi wahadłowych oraz składanych.
Zastosowana technologia umożliwia otwieranie drzwi w obu 
kierunkach: na zewnętrz i do wewnątrz pomieszczenia.
Szczególnie polecane do małych pomieszczeń typu garderoba. 

• Jeszcze więcej miejsca dla Ciebie. 

• Większa wygoda otwierania w przypadku małych pomieszczeń. 

• Idealne rozwiązanie, tam gdzie nie można zastosować drzwi 
przesuwnych. 

• System utrzymujący skrzydło w pozycji zamkniętej.

• Możliwość zastosowania zamków, klamek lub 
 pochwytów. 

SYSTEM SWING 
Dzięki temu rozwiązaniu, możesz zachować jednolity wygląd drzwi otwiera-
nych na zewnątrz jak i do wewnątrz pomieszczenia. Drzwi np. w korytarzu 
możemy wykonać jako licujące z ościeżnicą od wewnątrz i jednocześnie ot-
wierane do wewnątrz. Drzwi do łazienki możemy wykonać tak, aby poka-
zać głębię ościeżnicy od korytarza i jednocześnie otwierać je na zewnątrz 
łazienki, dopasowując się wyglądem do pozostałych drzwi otwieranych do 
wewnątrz pokoi.
 
• Możliwość licowania drzwi od korytarza i jednocześnie otwierania do 
  wewnątrz pomieszczenia.

• Idealne rozwiązanie do łazienek otwieranych na zewnątrz.

• Elegancki wygląd z obu stron drzwi.

• Zamek magnetyczny, System DANAmotion i ukryte
 zawiasy w standardzie.

• Dostępne także w drzwiach szklanych.

SYSTEM REVERSO
Zachowajmy harmonie w Twoim domu.

Model Monolog 
Dąb Landeiche  

w systemie Reverso

Jeszcze większa wygoda dla Ciebie.

Struktura Crackeiche 
w systemie Swing

Obrotowe drzwi 
SWING.

Otwieranie drzwi 
przez ościeżnicę.

Zapraszamy na www.dan-pol.com.pl
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SYSTEM: REVERSO | SWING



KONTEXT
Drzwi Kontext z niewidoczną ościeżnicą aluminiową.
System zlicowany ze ścianą, wyposażony w zamek magnetyczny oraz 
ukryte zawiasy.
Konstrukcja ościeżnicy umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz lub na 
zewnątrz pomieszczenia. 

• Możliwość wyposażenia w klamkę muszlową typu INTOUCH lub 
Planofix PUSH oraz system DANAmotion Easy lub Smart Close. 

• Możliwość przygotowania skrzydła pod tapetowanie lub 

 lakierowanie w kolorze ściany

DANAMOTION
Drzwi ukryte w ścianie? A może nie? To zależy tylko od Ciebie! Przyjemność zamykania gwarantowana.

Struktura Crackeiche 
w systemie drzwi Kontext

Model Apart fornir Dąb Landeiche – 
inne modele drzwi fornirowanych na www.dan-pol.com.pl

STOP

STOP

Stop  
Wbudowany 
ogranicznik otwarcia.

IDEALNIE 
POŁĄCZONE
ZE ŚCIANĄ

DANAmotion zapobiega trzaskaniu drzwiom i dlatego dedykowany 
jest przede wszystkim do pokoi najmłodszych mieszkańców domu.
Ponadto umożliwia stosowanie pochwytów drzwiowych zamiast 
klamek, przytrzymując skrzydło drzwiowe w pozycji zamkniętej
 
• Płynne domykanie skrzydła do ościeżnicy.

• Ogranicznik otwarcia drzwi do wybranego kąta w standardzie   
 (pomiędzy 90° do 105°).

• Zmiana optyki drzwi poprzez możliwość stosowania uchwytów  
 zamiast klamek

• Możliwość zastosowania z systemem DANAmotion 
 zamka E-Lock zamykanego i otwieranego poprzez
 przycisk lub kartę zbliżeniową

Zapraszamy na www.dan-pol.com.pl
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SYSTEM: KONTEXT | DANAMOTION SYSTEM
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KONSTRUKCJA 
42MM PLUS 
Jeszcze bardziej solidna i stabilna konstrukcja – teraz w standardzie!

Nasza nowa konstrukcja 42mm Plus, jest potwierdzeniem wyjątkowej 
jakości produktów DANA. Grubość każdego produkowanego skrzy-
dła DANA, w zależności od konstrukcji, wynosi minimum 42mm, co 
daje Państwu poczucie solidności naszych drzwi i doskonale wpływa 
na ich sztywność.  

• Jeszcze większa stabilność i sztywność drzwi.

• Czterostronne ramiaki z drewna iglastego lub liściastego.

• Większy komfort użytkowania drzwi DANA.

• 42mm to nowy standard klasy Premium.
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Euroba biały półmat

42 mm

Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą, to trend obowiązujący 
od wielu lat. Teraz także możliwy w drzwiach szklanych!
Skrzydło szklane i ościeżnica w jednej linii. Uchwyt zamiast trady-
cyjnej kasety i magnetyczny zamek w ościeżnicy Nivelo sprawiają 
że drzwi szklane wyglądają jeszcze bardziej atrakcyjnie.

• Minimalistyczna forma drzwi szklanych.

• Zlicowanie skrzydła z ościeżnicą, jak w drzwiach drewnianych 
w systemie MODUL. 

• Nowoczesny wygląd poprzez zastosowanie uchwytu zamiast 
tradycyjnej klamki.

• Nowoczesny niewidoczny zamek przytrzymujący skrzydło w 
postaci zamkniętej (na krawędzi tafli szklanej od strony zamka,  
zamontowany delikatny profil ze stali nierdzewnej)

NIVELO
Zlicowanie tafli szklanej i ościeżnicy w drzwiach DANA.

GT-Float - flächenbündig
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INNOWACYJNE TECHNOLOGIE: NIVELO | STANDARD 42MM PLUS

Skrzydło szklane i 
ościeżnica tworzące jedną 

perfekcyjną całość



WELCOME, BLACK!

Teraz nasze okucia dostępne są także 
w kolorze czarnym.
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Amsterdam PLANOFIXAcapulco PLANOFIX

Nizza PLANOFIX,
Wstawka Czarna

Nizza PLANOFIX,
Wstawka Biała

Nizza PLANOFIX

Houston PLANOFIX

Dallas PLANOFIX

Stockholm PLANOFIX Los Angeles PLANOFIX

Uchwyt
PLANOFIX-PUSH

Uchwyt
INTOUCH

Uchwyt NIZZA-300

Nizza PLANOFIXAmsterdam PLANOFIX

Klamka muszlowa M463
do drzwi przesuwnych

Uchwyt 
INTOUCH

Uchwyt NIZZA-300

Zawiasy
TWIN
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Eine Marke von JELD-WEN

Generalny Dystrybutor w Polsce:

ul. Brzeźnicka 46a
42-200 Częstochowa
tel.: 34/325 22 52
www.dan-pol.com.pl
e-mail: centrala@dan-pol.com.pl

Polub nas na:


