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2  Nasze wartości

Otwórz się na magię 
otaczającego świata

Świat przyrody to najpiękniejszy z prezentów, jakie otrzymała 

ludzkość. Życie w kontakcie z bezgranicznym i niebywałym 

pięknem, które czeka tuż za progiem, wzbogaca każdy dzień. 

Twój dom również należy do natury. Jest jej najcenniejszą 

częścią. Dlatego warto otworzyć go na piękno świata, 

zaprosić do środka światło i powietrze oraz zachwycać się 

zjawiskowymi widokami. Dzięki temu spędzisz więcej czasu 

w towarzystwie przyrody i skorzystasz z jej cudownej oferty. 

Nie pozwól, aby ograniczały Cię ściany. Poczuj orzeźwiającą 

bryzę w upalny dzień. Obserwuj padający deszcz, siedząc na 

wygodnej kanapie z kubkiem gorącej herbaty. Znajdź czas, 

aby z rodziną i przyjaciółmi podziwiać zachód słońca. To 

wspaniały sposób, aby dostrzegać otaczającą Cię magię  

i dzielić się nią z bliskimi. 

Żyj bliżej piękna 
otaczającego  

Cię świata

Czasem otwarcie domu na piękno świata wymaga 

kompromisów. Silne światło słoneczne utrudnia pracę  

i odpoczynek, a także zakłóca Twoją prywatność. Do domu 

wkradają się nieprzyjemne zimno i uciążliwe owady. W takich 

chwilach warto mieć kontrolę nad swoim otoczeniem. 

Jesteśmy przekonani, że zasługujesz na to, by piękno 

świata przyrody było na wyciągnięcie ręki. Chcemy, aby 

otaczające Cię warunki pozwalały na pełne korzystanie 

z darów natury. Dajemy Ci możliwość stworzenia  

domu prawdziwie otwartego na przyrodę bez zawierania 

kompromisów. Zapraszając do wnętrza piękno 

otaczającego świata i jednocześnie kontrolując czynniki 

zewnętrzne, dbasz o harmonię życia domowego.

W ten sposób będziesz się czuć w tym pięknym świecie  

jak u siebie.
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Dom otwarty na ogród  
bez żadnych kompromisów

Drzwi, które potrafią wszystko

Dom prawdziwie otwarty na otoczenie oznacza wybór, 

równowagę i możliwość kontroli. Możesz doprowadzić  

te elementy do perfekcji i wprowadzić idealną harmonię 

między swoim domem a światem przyrody. Zaproś  

do wnętrza podmuchy wiatru. Trzymaj owady na dystans. 

Kontroluj ostre światło słoneczne. Jest to możliwe  

bez względu na wielkość okien i drzwi. I bez uszczerbku  

dla elegancji Twojego wnętrza. W jaki sposób? Kluczem  

do sukcesu są pierwsze na świecie drzwi zintegrowane. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych drzwi tarasowych,  

z niewygodnymi moskitierami i ciężkimi zasłonami, Drzwi 

Zintegrowane Centor obejmują moskitiery i rolety, które 

znikają w ościeżnicy. Pozwala to zadbać o estetykę wnętrza 

oraz zachować czystość.

W ten sposób otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie, 

które podkreśla piękno widoku na zewnątrz, zapewniając 

jednocześnie prywatność i ochronę, zawsze wtedy,  

kiedy ich potrzebujesz.

Wielkie przeszklenia pod doskonałą kontrolą

Żeby stworzyć dom optymalnie otwarty na świat, 

wykorzystaj okna i drzwi o dużej powierzchni. Z Drzwiami 

Zintegrowanymi Centor można to osiągnąć w zupełnie  

nowy sposób. Ponieważ ich rozpiętość sięga niemalże  

6 metrów, możesz cieszyć się większym widokiem.  

A dzięki moskitierom i roletom, które całkowicie znikają, gdy 

ich nie potrzebujesz, masz pełną kontrolę nad każdymi  

— nawet największymi — drzwiami. W zależności od tego, 

jaką roletę wybierzesz, możesz blokować dostęp światła 

lub je rozpraszać, aby stworzyć idealny nastrój i cieszyć 

się prywatnością w takim stopniu, jakiego w danej chwili 

potrzebujesz. Drzwi Zintegrowane Centor to otwarcie  

domu na otoczenie w najlepszym wydaniu.

Przedstawiamy  
pierwsze na świecie  
drzwi zintegrowane
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Przesuwanie drzwi bez wysiłku

Drzwi Zintegrowane Centor są niezwykle przyjemne  

w obsłudze — otwierasz je i zamykasz za dotknięciem  

palca. Nasze, zgłoszone do opatentowania, okucia 

są proste, funkcjonalne i tak zaprojektowane, żeby były 

niewidoczne i nie zakłócały widoku na zewnątrz. Dostępny 

jedynie w drzwiach firmy Centor, innowacyjny zatrzask 

AutoLatch™ umożliwia łatwe oraz płynne zamykanie  

i blokowanie nawet najwyższych drzwi składanych  

lub dwuskrzydłowych. Dzięki temu przesuwają się  

one bez wysiłku.

Dodatkowo moskitiery i rolety są przyjazne dzieciom, 

ponieważ można je przesuwać z dowolnej wysokości.  

A żeby rozsunąć roletę lub moskitierę i cieszyć się 

podmuchami wiatru, wystarczy jedno dotknięcie palca. 

Nasze produkty sprawdzają się świetnie także podczas 

wizyty gości. Dzięki temu, że moskitiery i rolety pozostają 

nieruchome w każdym położeniu, możesz z łatwością 

przechodzić z domu do ogrodu, niosąc tacę z drinkami.

Prosty, elegancki wygląd

Projektując Drzwi Zintegrowane Centor, wzięliśmy pod 

uwagę każdy — nawet najdrobniejszy — szczegół. Nasze 

drzwi mają smukłe i symetryczne skrzydła o prostej formie  

i ukryte okucia. Aby nie zaburzać piękna widoku i zachować 

estetykę projektu, usunęliśmy wszystkie niepotrzebne 

elementy. Ponadto zintegrowane moskitiery i rolety 

stanowią jedną płaszczyznę — bez żadnych fałd, połączeń 

i zagięć. Dlatego współtworzą rozwiązanie o maksymalnej 

prostocie, które nadaje projektowi stylowej elegancji.

Piękne drzwi zaprojektowane 
z myślą o ich użytkownikach

Przyjemność płynąca 
z eleganckiego wykonania 
i przemyślanego działania



Centor AutoLatch™
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Na każdą porę roku i na każdy klimat

Z Drzwiami Zintegrowanymi Centor, które charakteryzują się 

najlepszymi parametrami, możesz cieszyć się najwyższym 

komfortem w swoim domu — o każdej porze roku i przy 

każdej pogodzie.

Dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji o podwyższonej 

izolacyjności termicznej Drzwi Zintegrowane Centor zapewniają 

ciepło zimą, a latem chronią przed jego nadmiarem i tym 

samym są wyjątkowo efektywne energetycznie. Ponadto, 

dzięki kompaktowej konstrukcji, pozwalają nie tylko zmniejszyć 

zużycie energii, ale także ograniczyć kondensację pary 

wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby.

Solidna drewniana okładzina od wewnętrznej strony 

drzwi stanowi dodatkową warstwę izolującą. Natomiast 

zintegrowana roleta zatrzymuje ciepłe lub chłodne powietrze 

wewnątrz domu, tak jak dodatkowa warstwa przeszklenia. 

Gwarantuje to jeszcze większy komfort i lepsze parametry.

Jakość na całe życie

Nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii jakości. Dlatego 

do produkcji Drzwi Zintegrowanych Centor wybieramy tylko 

najlepsze materiały z całego świata. Wykorzystanie w drzwiach 

i ościeżnicach litego drewna oraz aluminiowej konstrukcji 

o podwyższonej izolacyjności termicznej sprawia, że Drzwi 

Zintegrowane Centor to produkt o niedoścignionej jakości 

Dla uzyskania absolutnej pewności, że nasze drzwi będą się 

świetnie sprawdzać przez długie lata, poddajemy je również 

wyczerpującym testom.

Zachwycaj się widokiem 
bez względu na pogodę

Kochaj swój dom  
na co dzień  

i przez długie lata
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Drzwi Zintegrowane Centor są jedyne w swoim rodzaju. 

Na pięknie zaprojektowany system składają się: drzwi, 

moskitiera, roleta i okucia.

Dzięki scaleniu wszystkich elementów w idealnie dopasowaną 

całość udało nam się uniknąć kompromisów, jakich wymagają 

tradycyjne drzwi. Ciężkie zasłony i przeszkadzające rolety 

nie odwracają już uwagi od widoku na zewnątrz, a mało 

atrakcyjne okucia nie angażują naszego wzroku.

W jego zasięgu pozostają jedynie przyjemne dla oka i łatwe 

w obsłudze drzwi, które stanowią idealne obramowanie 

dla roztaczającego się na zewnątrz widoku. Natomiast 

chowające się moskitiery i rolety dają możliwość zapanowania 

nad światłem, owadami i powietrzem oraz dysponowania 

prywatnością stosownie do swoich potrzeb. Wszystko po to, 

aby w pełni cieszyć się domem otwartym na otoczenie.

Pierwsze na świecie 
drzwi zintegrowane
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„Brzmi to zabawnie,  
że drzwi mogą poprawić 

jakość życia, ale tak 
właśnie jest”. 

Jody Shadforth

Z myślą o stworzeniu domu marzeń dla swojej rodziny Jody 

Shadforth postanowiła odnowić zniszczony budynek z cegły, 

położony w doskonałej lokalizacji nad brzegiem oceanu. 

Transformacja tego 30-letniego domu obejmowała usunięcie 

ścian i zmianę rozkładu pomieszczeń. Kluczową cechą 

projektu były ogromne okna i drzwi pozwalające wykorzystać 

światło i widoki na nabrzeże.

Wystawiony na wschód dom został wyposażony w dziewięć  

zestawów Drzwi Zintegrowanych Centor, które zamontowano  

w części dziennej i jadalnej oraz w sypialniach. „Wyglądając 

na zewnątrz, przy otwartych drzwiach, nic nie zasłania 

widoku... to przejście od wewnątrz na zewnątrz domu  

jest po prostu naturalne” — mówi Jody.

Ze względu na ostre światło słoneczne, odbijające się  

od wody o poranku, zainstalowanie zintegrowanych rolet  

było konieczne. „Musieliśmy zakładać okulary przeciwsłoneczne, 

żeby posmarować tosty masłem” — śmieje się Jody. Teraz, 

po zamontowaniu rolet rozpraszających światło, jego blask 

jest pod kontrolą przez cały dzień.

Jednocześnie dzięki wykorzystaniu materiału zaciemniającego 

w pokojach dzieci, Jody i jej mąż Ray mogą pospać chwilę 

Dom naturalnie otwarty 
na otoczenie

dłużej. „Brzmi to zabawnie, że drzwi, rolety i moskitiery 

mogą poprawić jakość życia, ale tak jest. I oczywiście 

jesteśmy z nich bardzo dumni, ponieważ wyglądają pięknie  

w naszym domu” – Jody nie kryje zachwytu. „Sprawdzają  

się wspaniale. Nie mówię tego ot, tak sobie. To piękne  

drzwi. Ich jakość czuć, gdy się je otwiera” – mówi. 

Końcowy efekt przeszedł jej najśmielsze oczekiwania.  

„Dobrze wykorzystaliśmy miejsce. Uzyskaliśmy otwartą 

przestrzeń dzienną i jest to cudowne, ponieważ wprowadza 

otoczenie do wnętrza”.

Przed
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Wybierz z szerokiej gamy Drzwi 

Zintegrowanych Centor, dzięki którym 

stworzysz idealne otwarcie swojego 

domu na otoczenie. Możesz wybierać 

spośród typów drzwi, materiałów,  

z których wykonane zostaną moskitiera  

i roleta, oraz wykończeń wewnętrznych  

i zewnętrznych.

Opcje

Wykończenia

Możesz wybrać wykończenie z drewna 

lub aluminium od wewnątrz i z aluminium 

od zewnątrz.

Od zewnątrzOd wewnątrz

Moskitiery

Możesz wybrać spośród dwóch  

rodzajów siatek — siatkę standardową  

lub o gęstym splocie.

Gęsty splotStandardowy splot

Rolety

Wybierz spośród trzech wzorów dostępnych  

w szerokiej gamie kolorów.

TuscanyBoston Sydney

Typy drzwi

Wybierz z bogatej oferty  

typów drzwi.

• Składane

• Składane o podwójnej 

szerokości

• Dwuskrzydłowe

• Pojedyncze

• Składane z ruchomym 

słupkiem

• Przesuwne

• Ze szkleniem stałym
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Drzwi Zintegrowane Centor zostały  

tak zaprojektowane, aby pasowały  

do typowych konstrukcji ścian.

Szczegółowe informacje o produkcie

280 mm

50 m
m

95 m
m

200 mm

17 mm

115 m
m

115 m
m

68 m
m

159 mm

110 mm 30 mm
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Typy drzwi

Stwórz idealne otwarcie, dopasowane 

do Twojego stylu życia, wybierając  

z naszej kolekcji typów drzwi.

Składane

Składane Drzwi Zintegrowane Centor są dostępne  

w wielu konfiguracjach o rozpiętości nawet do 9,3 m. 

Design bez widocznych okuć i ramy skrzydeł o jednakowych 

wymiarach tworzą — przypominające ramę obrazu — 

obramowanie dla widoku rozpościerającego się na zewnątrz.

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 9214 mm*

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Maks. szerokość skrzydła 1000 mm

*Dostępne do wyboru z moskitierą lub roletą. Zobacz na stronie 21.

Dwuskrzydłowe

Dzięki zastosowaniu skrzydeł jednakowej wielkości  

Drzwi Zintegrowane Centor — o maksymalnej szerokości  

do 2,1 m i wysokości do 2,8 m — tworzą czystą linię.

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 2114 mm

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Maks. szerokość skrzydła 1000 mm

16
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Pojedyncze

Drzwi pojedyncze o szerokości do 1,2 m i wysokości 

2,8 m to idealne drzwi zawsze, gdy zależy Ci na 

pięknym połączeniu z otoczeniem.

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 1226 mm

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Maks. szerokość skrzydła 1150 mm

Opcje klamek

Wybierz jeden z dwóch stylów klamek  

z wykończeniem ze szczotkowanej  

stali nierdzewnej.

Stuttgart

Kiel

Składane z ruchomym słupkiem

Dzięki Drzwiom Zintegrowanym Centor z ruchomym 

słupkiem jeszcze szerzej otworzysz swój dom na ogród. 

Ponieważ zaprojektowaliśmy je z taką samą dbałością o 

estetykę, co drzwi składane, zapewnią Ci jeszcze większy 

dopływ świeżego powietrza i rozległe widoki na każdą 

stronę otworu o szerokości nawet 4,7 m.

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 4786 mm

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Maks. szerokość skrzydła 1000 mm

*Dostępne do wyboru z moskitierą lub roletą.
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Przesuwne

Oparty na smukłych liniach design zapewnia jeszcze większą 

powierzchnię przeszkloną skrzydła stałego. Maksymalna 

szerokość skrzydeł drzwi przesuwnych zależy od lokalizacji  

oraz ograniczeń konstrukcyjnych. Skontaktuj się  

z dystrybutorem firmy Centor, aby dowiedzieć się więcej.

Ze szkleniem stałym

Duże połacie drzwi ze szkleniem stałym i możliwością 

zastosowania wbudowanych rolet, tak jak w przypadku serii 

Drzwi Zintegrowanych Centor. Dystrybutor firmy Centor 

pomoże Ci dobrać maksymalną szerokość skrzydeł, 

odpowiednią do lokalizacji oraz ograniczeń konstrukcyjnych.

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 4697 mm

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Maks. widoczna szer. ościeżnicy 4657 mm

Maks. wysokość ościeżnicy 2884 mm

Oferta
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Moskitiery

Standardowy splot

Wykonana z trwałej siatki z poliestru/PVC, chowająca 

się moskitiera firmy Centor trzyma owady na dystans, 

jednocześnie wytrzymując próbę czasu.

Gęsty splot

Ta siatka posiada gęstszy splot, żeby równie dobrze 

chronić Cię przed dużymi, jak i małymi owadami.

Oferujemy dwa rodzaje siatki, aby 

trzymać na dystans nawet najmniejsze 

szkodniki. Dzięki temu możesz 

rozkoszować się podmuchami wiatru, 

nie przejmując się owadami.
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Możliwe konfiguracje

Wersja pojedyncza

W przypadku Drzwi Zintegrowanych Centor  

o szerokości do 4657 mm możesz wybrać jeden 

materiał — moskitierę lub roletę, która będzie 

mieściła się w jednym ościeżu i rozciągała na całą 

szerokość drzwi.

Połączenie moskitiery i rolety 

W przypadku wszystkich typów drzwi o szerokości  

nie większej niż 4657 mm można wybrać dowolne  

połączenie dwóch tkanin, z których każda mieści się  

w jednym z ościeży. Połącz moskitierę ze stylową 

roletą wysuwającą się z przeciwnej strony lub roletę 

zaciemniającą z rozpraszającą światło, aby uzyskać 

całkowitą prywatność i ochronę przed ostrym słońcem. 

Wersja podwójna

W przypadku Drzwi Zintegrowanych Centor 

o szerokości powyżej 4657 mm możesz wybrać  

moskitierę lub roletę z jednego materiału o maksymalnej 

szerokości 9314 mm. Drzwi o takiej wielkości są 

wyposażone w moskitierę lub roletę, która będzie  

się łączyła pośrodku otworu.
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Rolety

Niezależnie od tego, czy chcesz tylko 

delikatnie rozproszyć światło, czy zupełnie 

zablokować jego dostęp, u nas znajdziesz 

odpowiednie rozwiązanie. Zarówno rolety 

rozpraszające światło, jak i zaciemniające,  

są dostępne w trzech stylowych wzorach,  

z których każdy występuje nawet w 10 kolorach.  

Tak duża różnorodność sprawi, że z łatwością 

dopasujesz je do swojego wnętrza. 

Rozpraszające światło

Ogranicz wpadające światło słoneczne i chroń 

swoje meble przed ostrym słońcem za pomocą rolet 

rozpraszających światło o współczynniku otwartości  

w zakresie 3–5%.

Zaciemniające

Aby uzyskać całkowitą prywatność i w 100% panować 

nad światłem, wybierz materiał zaciemniający spośród 

naszej szerokiej oferty. Jest to idealne rozwiązanie  

do sypialni lub kina domowego.
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Marshmallow Quartz Stone

Boston Tuscany Sydney

Chinchilla Buffalo Silver

Shark Charcoal Ebony

Parchment Eggshell Oatmeal

Biscotti Stone Bisque

Earth Ash Smoke

Charcoal

Snow White Stone

Shitake Iron Black
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Wybierz połączenie solidnego drewna  

od wewnątrz z trwałym aluminium  

od zewnątrz, aby przez lata cieszyć się 

znakomitym działaniem i pięknem Drzwi 

Zintegrowanych Centor.

Drewno

Drzwi Zintegrowane Centor od wewnątrz pokryte  

są okładziną z dębu europejskiego. Jest to idealny 

wybór, aby ocieplić wnętrze domu. Wybierz jedną 

z trzech opcji gotowych wykończeń drzwi, drzwi 

niewykończone bądź przygotowane do malowania  

lub bejcowania po montażu.

Wykończenia

Gotowe 
wykończenie —  
bezbarwne

Gotowe 
wykończenie — 
średni dąb

Gotowe 
wykończenie — 
ciemny dąb

Wykończenia

Niewykończone Pokryte podkładem
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Aluminium

Drzwi Zintegrowane Centor od zewnątrz wykończone  

są aluminium. Wszystko po to, aby były trwałe i łatwe  

w utrzymaniu. Dajemy Ci także możliwość aluminiowego 

wykończenia od wewnątrz. Pozwoli ono stworzyć  

elegancką i nowoczesną estetykę wnętrza.

Możesz również pomalować swoje drzwi zarówno  

od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W tym celu skorzystaj  

ze standardowej palety kolorów firmy Centor lub wybierz 

własny kolor. 

RAL9016 
Traffic white

RAL9010 
Pure white

RAL1015 
Light Ivory

Standardowe kolory

RAL7037 
Dusty grey

RAL7016 
Anthracite grey

RAL9005 
Jet black

RAL7035 
Light grey

RAL7032 
Pebble grey

RAL9006 
White aluminium

RAL9007 
Grey aluminium
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Dla Twojego spokoju

Działanie

Nasze drzwi zintegrowane poddajemy rygorystycznym 

testom w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Musimy 

mieć bowiem pewność, że spełniają one wymagania 

pozwalające na zastosowanie ich w rzeczywistych warunkach. 

Przeprowadzamy próby udarności moskitier i rolet oraz 

poddajemy je dziesiątkom tysięcy cykli testowania. Drzwi 

także pomyślnie przechodzą próby udarności oraz — 

określone w normach branżowych — testy sprawdzające 

ich odporność na warunki termiczne i atmosferyczne. 

Poddajemy je również własnym próbom odporności 

na korozję. Innymi słowy — możesz być spokojny, że 

przetrwają próbę czasu.

Gwarancja

Zaprojektowaliśmy nasze drzwi, aby zapewnić Ci  

produkt najwyższej klasy, z którego będziesz zadowolony 

zarówno teraz, jak i przez długie lata. Dla Twojego spokoju, 

w przypadku wszystkich Drzwi Zintegrowane Centor, 

otrzymujesz 10 lat gwarancji na drzwi, ościeżnice i okucia 

oraz 5 lat na moskitiery i rolety. Pełne warunki gwarancji  

oraz jej ograniczenia znajdziesz na naszej stronie centor.com.
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Przywitaj się z pięknem 
otaczającego Cię świata

Nie było jeszcze lepszej okazji — ani lepszego 

sposobu — aby zacząć efektywniej korzystać  

z piękna otaczającego świata. Dołącz do osób, 

które w pełni wykorzystują możliwości, jakie 

daje otwarcie domu na otoczenie bez żadnych 

kompromisów, i zaproś Drzwi Zintegrowane Centor 

do swojego domu.

Więcej inspiracji i pomysłów znajdziesz  
na stronie centor.com
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