
producent drzwi drewnianych





Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji drzwi drewnianych na potrzeby klientów indywidualnych jak i odbiorców hurtowych. Wykonujemy drzwi  
z różnych gatunków drewna klejonego warstwowo np. sosna, olcha, dąb, meranti  w nieograniczonej palecie wzorów, na podstawie projektów autorskich, 
dostarczonych szkiców lub zdjęć. Zadaniem naszej firmy jest sprostanie najbardziej wyszukanym gustom klientów. 
Dzięki posiadanemu doświadczeniu w branży oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej złożone projekty.  
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, projektu, wykonawstwa oraz montażu naszej stolarki. Decydując się na zakup produktów naszej 
firmy mają Państwo możliwość dowolnej konfiguracji wzorów w celu uzyskania niepowtarzalnego produktu, niedostępnego w powszechnych sieciach han-
dlowych.

           
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

MP DRZWI 

Bliżej natury...

Michał Partyka



Oferujemy Państwu nasz produkt w postaci drzwi zewnętrznych drewnianych 
wykonanych  w innowacyjnej technologii płytowej lub tradycyjnej ramiakowej.

Grubość skrzydła 72 mm lub 84mm. Rama skrzydła wykonana jest z klejone-
go warstwowo drewna mahoń-meranti. Zbrojenie wewnętrzne skrzydła sta-
nowi kratownica drewniana wraz z wypełnieniem termoizolacyjnym wzmoc-
niona dodatkowo  wkładami stalowymi, co zapewnia stabilność konstrukcji. 
Obustronne poszycie skrzydła  stanowi najwyższej jakości sklejka o grubości 
12mm wykonana w 100%  z drewna Okume lub dąb. Drzwi w systemie przylgo-
wym. Ościeżnica  drzwi  wykonana jest z drewna klejonego warstwowo sosna-
-meranti lub dąb.

Wyposażenie drzwi  o grubości 72mm w standardzie stanowią:
- 2 zamki
- zestaw szybowy bezpieczny o grubości 40mm ze szkłem „Reflex”
- 2 uszczelki: na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
- 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- próg dębowy 4cm lub aluminiowy  ATD 75 z przegrodą termiczną 
- wzmocnienie ramiaka blachą stalową

Wyposażenie drzwi  o grubości 84mm w standardzie stanowią:
- zamek listwowy automatic 4 - punktowy G-U 
- zestaw szybowy bezpieczny o grubości 50mm ze szkłem „Reflex”
- 2 uszczelki: na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
- 3 zawiasy SIMONSWERK BAKA PROTECT 3D FD MSTS stanowiące  
   jednocześnie zabezpieczenie antywłamaniowe 
- próg dębowy 4cm lub aluminiowy  ATD 75 z przegrodą termiczną 
- wypełnienie drzwi stanowi płyta termoizolacyjna w okładzinie  
   z blachy stalowej

Drzwi zewnętrzne
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STANDARD 72 mm

Przekrój drzwi 
zewnętrznych STANDARD

Przekrój drzwi 
zewnętrznych EXTRA

blacha stalowa blacha stalowa
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EXTRA 84 mm
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warstwa ocieplenia
warstwa ocieplenia



Możliwości rozbudowy
Każdy wzór drzwi możemy wykonać w wariancie z:
- naświetleniem górnym prostym lub w łuku
- dostawką boczną stałą lub ruchomą,
- dwoma dostawkami bocznymi,
- możliwością otwierania do wewnątrz lub na zewnątrz,
- futryną regulowaną na pełną grubość muru,
- oraz w wersji dwuskrzydłowej.

Przeszklenie
Oferujemy możliwość zastosowania szyb dekoracyjnych w postaci:
- szyb witrażowych, witraż z kryształami – różne motywy.
- szyb bezpiecznych P2 lub P4
- szyb z głębokim grawerem – efekt szyb 3d,
- szyb przezroczystych z piaskowaniem 

Powłoka lakiernicza
Wykończenie drzwi zewnętrznych stanowi trójwarstwowa powłoka malarsko-lakiernicza 
wykonana farbami wodnymi renomowanych firm, zabezpieczającymi drzwi przed  działa-
niem czynników zewnętrznych. Istnieje możliwoś zastosowania powłoki czterowarstwowej.

W standardowej palecie kolorystycznej znajdą Państwo 9 kolorów:

                WINCHESTER                                     ZŁOTY DĄB                                               CIEMNY DĄB            

Istnieje możliwość pomalowania drzwi w kolorach innych niż standardowe. Na specjalne ży-
czenie klienta istnieje możliwość polakierowania na dwa kolory (inny na każdej stronie drzwi). 
Prezentowane wybarwienia mają charakter poglądowy i nie mogą służyć jako wzorce koloru.

                     WENGE                                           BIAŁY (RAL 9016)                        ANTRACYT (RAL 7024)

                    ORZECH                                               MAHOŃ                                        DĄB BAGIENNY



Klasyczne

DZ 1 DZ 5 DZ 7

DZ 8 DZ 14 DZ 32



DZ 9 DZ 15 DZ 46

DZ 38 DZ 63 DZ 58



DZ 66 DZ 57



DZ 6 DZ 26 DZ 34



Nowoczesne

DZ 43 DZ 27 DZ 48

DZ 17 DZ 18 DZ 36



DZ 4 DZ 19 DZ 20

DZ 2 DZ 40 DZ 62



DZ 3 DZ 49 DZ 10

DZ 28 DZ 65 DZ 35



DZ 45 DZ 69

DZ 31 DZ 29



Łuki

DZ 6 DZ 22



DZ 23 DZ 24

DZ 61 DZ 25



Rozbudowa

DZ 1 z doświetlami bocznymi DZ 9 z dostawką boczną

DZ 3 z obudową muru DZ 4 z dostawkami bocznymi



DZ 29 z dostawką boczną DZ 47 z dostawką boczną

DZ 51 dwuskrzydłowe DZ 56 z dostawką boczną



DZ 31 z naświetlem bocznym DZ 33 z dostawką boczną

DZ 39 z dostawkami bocznym DZ 35 z naświetlem bocznym



DZ 20 z dostawką boczną  
i naświetlem górnym

DZ 17 z naświetlami bocznym

DZ 42 dwuskrzydłowe DZ 67 dwuskrzydłowe 
z naświetlem



Oferujemy Państwu drzwi wewnętrzne drewniane wykonywane w wielu typach 
konstrukcji w szerokiej gamie wzorów z zastosowaniem różnych metod  wykań-
czania powierzchni. 
Rama drzwi wykonana jest z wybranego gatunku  drewna klejonego warstwo-
wo obłożona naturalną okładziną drewnianą. Wypełnienie skrzydła mogą sta-
nowić szyby bezpieczne lub ornamentowe, kasetony płaskie bądź frezowane. 
Efektywnym dodatkiem do każdego modelu drzwi mogą być listwy dekoracyjne, 
korony itp. 

Drzwi wewnętrzne wykonujemy w dwóch wariantach:

Drzwi tradycyjne przylgowe:
- grubość skrzydła 42mm
- 3 zawiasy wkręcane regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek zapadkowy na klucz, wkładka lub WC
- uszczelka w ościeżnicy

Drzwi bezprzylgowe:
- grubość skrzydła 40mm
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, widoczne lub ukryte
- zamek magnetyczny na klucz, wkładka lub WC
- uszczelka w ościeżnicy

Drzwi wewnętrzne mogą być wykonane w postaci:
- drzwi przesuwnych (system naścienny lub ukryty w ścianie)
- drzwi łamanych 
- dwuskrzydłowych
- z dostawką boczną lub górną

Powierzchnia drzwi może być wykończona bejcą w dowolnym kolorze podkre-
ślającą naturalną strukturę drewna  oraz zabezpieczona transparentną powło-
ką lakierniczą jak również lakierami kryjącymi w pełnej gamie z palety RAL.  
Ponadto na życzenie klienta powierzchnia drzwi może zostać pokryta olejem 
naturalnym.

Drzwi wewnętrzne





Klasyczne

DW 4 DW20 DW 37

DW 21 DW 22 DW 60



DW 43 DW 48 DW 3

DW 54 DW 53 DW 1



DW 32 DW 36



DW 42 DW 58 DW 2



Nowoczesne

DW 59 DW 25 DW 51

DW 56 DW 12 DW 9



DW 10 DW 46 DW 6

DW 45 DW 7 DW 50



DW 57 DW 18



DW 28 DW 40 DW 47



Nietypowe

DW 6 z szybą    
             laminowaną

DW 44 łamane DW 18 skośne

DW 27 z doświetlem 
               bocznym

DW 41 dwuskrzydłowe z naświetlem 
                w łuku



DW 52 dwuskrzydłowe przesuwne DW 33 dwuskrzydłowe

DW 47 dwuskrzydłowe przesuwne DW 60    
w opcji z koroną





MP DRZWI Michał Partyka
Dąbrowa Rzeczycka 114
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel./fax 15 844 24 99 
kom. 509 877 599
e-mail: mpdrzwi@o2.pl 

www.facebook.com./mpdrzwi
www.mpdrzwi.pl


