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Naszą przygodę z drzwiami zaczęliśmy 11 lat temu. Jako pierwsi na polskim 
rynku produkowaliśmy drzwi składane oraz przesuwne na wymiar. Pierwsze 
kroki były trudne, jednak zapał i upór całej załogi sprawiły, że obecnie 
podejmujemy nawet najtrudniejsze wyzwania kierowane do nas przez Klientów.  
 
Przez lata zmieniały się trendy, kolory oraz wzory. My również zmienialiśmy 
się dla Państwa: poszerzyliśmy naszą ofertę, dopracowaliśmy szczegóły, 
wprowadziliśmy szlachetne drewno obok MDF i płyty laminowanej. 
Tworzyliśmy kolekcje drzwi nawet dla najbardziej wymagajacych. Nasze drzwi 
znalazły uznanie w Polsce i za granicą. Codziennie wykorzystujemy nasze 
doświadczenie oraz kreatywność, by dostosować się do Państwa potrzeb.  
 
Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za wymagania, które przed nami stawiają, 
bo dzięki nim rozwijamy nasze umiejętności i powstają niepowtarzalne projekty 
naszych drzwi.



szklenie
Konstrukcja ramowa drzwi 

pozwala na estetyczny 
system szklenia.  W drzwiach 

stosujemy mleczne szkło 
DECORMAT o grubości 4mm

wymiary
Możesz zdecydować

 o wymiarach drzwi. Zmierz 
światło przejścia oraz 

grubość muru

maskownica
Maskownica toru górnego 
wykonana jest z płyty pod 

kolor drzwi

system jezdny
Wózki wyposażono w łożyska 
igiełkowe, które zapewniają 

bezawaryjną pracę do 
100.000 cykli otwierania 

i zamykania drzwi

mocowanie
Ramiak dolny i górny 

łączy moduły za pomocą 
drewnianych kołków

 i wartstw kleju

okucia
Zawiasy nawierzchniowe 

stabilizują skrzydło robocze, 
uchwyt wpuszczany nie 

przeszkadza przy złożeniu 
drzwi, system jezdny 

umożliwia montaż drzwi do 
“starej” ościeżnicy

wypełnienie
Możliwość zastosowania 

różnych rodzajów wypełnienia 
skrzydła drzwi: płyta, szkło, 

witraż, lustro, grafika

konstrukcja
Stabilna i solidna konstrukcja 
ramowa wykonana z profili 
MDF oklejonych folią finish  
o szer. 80mm i grub. 22mm

uchwyty
Możesz dobrać uchwyty pod 

względem koloru, kształtu 
czy materiału z którego są 

wykonane biorąc pod uwagę 
kolorystykę oraz funkcję 

pomieszczenia

usłojenie
Na życzenie klienta możemy 
wykonać drzwi z usojeniem 
poziomym lub pionowym

jak dobrać drzwi składane do wnętrza?

drzwi lewe drzwi prawe

tunel*
Podnosi walor estetyczny 

wykończenia światła przejścia 
jednocześnie zabezpiecza je 

oraz wyrównuje

Ościeżnica tunelowa nie stanowi integralnej całości z drzwiami, ponieważ 
do prawidłowego funkcjonowania drzwi nie jest ona potrzebna dzięki 
zastosowanemu systemowi jezdnemu, w którym zawiasy boczne zostały 
zastąpione czopami montowanymi w podłożu i szynie.

*



Buk

olcha

orzech jasny

orzech ciemny

wenGe

truFla

sonoma

BiAły

drzwi  
SKładanE
rAmiAkOwe
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar
• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana

Konstrukcja i wyposażenie



• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

OPCJE ZA DOPŁATĄ

WERSJE

OŚCIEżnICETulEJE wEnTylaCyJnE uChwyTy szyby

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
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• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

OPCJE ZA DOPŁATĄ

WERSJE

OŚCIEżnICETulEJE wEnTylaCyJnE uChwyTy szyby

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
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• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki pionowe przygotowane są z profili MdF o szerokości 

80mm oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Ramiaki poprzeczne wykonane z profili MdF o grubości 18mm 

oklejone folią finish
• Szerokość ramiaków od 200mm

OPCJE ZA DOPŁATĄ

WERSJE

OŚCIEżnICETulEJE wEnTylaCyJnE uChwyTy szyby

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
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Beton Beton
ciemny

atelier
jasny

sosna
loft BiAłA

sosna jasna
norweska

sosna czarna
norweska

atelier
ciemny

dąB
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dąB
crAft BiAły

BiAły

dąB
oyster

dąB
crAft złoty

Buk olcha sonoma
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truFla wenGe

dąB
canyon

dąB
cortona

dąB
windsor

Beton
czarny

Beton
rdzawy

Beton
jasny

drzwi  
PłyTOwE
rAmiAkOwe
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar
• Skrzydło drzwiowe wykonane w całości z płyty laminowanej  

o grubości 18mm lub 28mm
• Trzon skrzydła stanowi płyta wiórowa
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana

Konstrukcja i wyposażenie



OPCJE ZA DOPŁATĄ

WERSJE

OŚCIEżnICETulEJE wEnTylaCyJnE uChwyTy szyby
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• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar
• Skrzydło drzwiowe wykonane w całości z płyty laminowanej  

o grubości 18mm lub 28mm
• Trzon skrzydła stanowi płyta wiórowa

Konstrukcja Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• Okucia: 3 zawiasy nawierzchniowe
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
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szklenie
Konstrukcja ramowa drzwi 

pozwala na estetyczny 
system szklenia.  W drzwiach 

stosujemy mleczne szkło 
DECORMAT o grubości 4mm

wymiary
Możesz zdecydować

 o wymiarach drzwi. Zmierz 
światło przejścia oraz 

grubośc muru

maskownica
Maskownica toru górnego 
wykonana jest z płyty pod 

kolor drzwi

system jezdny
Wózki wyposażono w łożyska 
igiełkowe, które zapewniają 

bezawaryjną pracę do 
100.000 cykli otwierania 

i zamykania drzwi

mocowanie
Ramiak dolny i górny 

łączy moduły za pomocą 
drewnianych kołków

 i wartstw kleju

wypełnienie
Możliwość zastosowania 

różnych rodzajów wypełnienia 
skrzydła drzwi: płyta, szkło, 

witraż, lustro, grafika

ościeżnicA*
Podnosi walor estetyczny 

wykończenia światła przejścia 
jednocześnie zabezpiecza je 

oraz wyrównuje

konstrukcja
Stabilna i solidna konstrukcja 
ramowa wykonana z profili 
MDF oklejonych folią finish  
o szer. 80mm i grub. 22mm

uchwyty
Możesz dobrać uchwyty pod 

względem koloru, kształtu 
czy materiału z którego są 

wykonane biorąc pod uwagę 
kolorystykę oraz funkcję 

pomieszczenia

usłojenie
Na życzenie klienta możemy 
wykonać drzwi z usojeniem 
poziomym lub pionowym

jak dopasować drzwi przesuwne 
do swoich potrzeb?

drzwi lewedrzwi prawe

* Ościeżnica nie stanowi integralnej całości z drzwiami, 
ponieważ do prawidłowego funkcjonowania drzwi nie jest 
ona potrzebna dzięki zastosowanemu systemowi jezdnemu, 
który jest mocowany naściennie poza obrębem ościeżnicy.
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BiAły

drzwi  
Przesuwne
rAmiAkOwe
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar
• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• System jezdny, maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana

Konstrukcja i wyposażenie



• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

WERSJE

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
• Możliwość dokupienia belki odbojowej
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

systemy jezdnebelkA OdbOjOwA uChwyTy szyby
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*Opis, wyposażenie oraz kolorystyka znajduje się na stronie 29 *Opis, wyposażenie oraz kolorystyka znajduje się na stronie 29
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• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
• Możliwość dokupienia belki odbojowej

OPCJE ZA DOPŁATĄ

systemy jezdnebelkA OdbOjOwA uChwyTy szyby
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*Opis drzwi ORSO, wyposażenie oraz kolorystyka znajduje się na stronie 17
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• Skrzydło drzwiowe wykonane jest w technologii ramiakowej 
• Ramiaki przygotowane są z profili MdF o szerokości 80mm  

oraz grubości 22mm oklejone folią finish
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

Konstrukcja

Wyposażenie
• Komplet uchwytów wpuszczanych PCV
• System jezdny: maskownica toru górnego, szyna aluminiowa
• wypełnienie skrzydła: szyba decormat, płyta laminowana
• Możliwość dokupienia belki odbojowej

OPCJE ZA DOPŁATĄ

systemy jezdnebelkA OdbOjOwA uChwyTy szyby

3938
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OPCJE ZA DOPŁATĄ

systemy jezdnebelkA OdbOjOwA uChwyTy szyby

www.AJDOORS.pl

• Skrzydło drzwiowe wykonane w całości z płyty laminowanej o grubości 18mm, 28mm lub 36mm
• Trzon drzwi stanowi płyta wiórowa
• na zamówienie możliwe jest wykonanie drzwi z drewna lub drzwi fornirowanych
• Możliwość wykonania drzwi na wskazany wymiar

Konstrukcja
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OśCIEżNICA TUNELOWA

Konstrukcja ościeżnicy:

Zastosowanie ościeżnicy tunelowej:

• Ościeżnica składa się z elementu poziomego (czoło ościeżnicy) 
oraz z dwóch elementów pionowych (opaski naścienne) 

• Czoło ościżnicy wykonywane jest na wymiar grubości muru
• Opaski naścienne z MdF są stałe 
• Opaski naścienne z płyty laminowanej posiadają możliwość 

zmiany szerokości
• Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu 

elementów przeznaczonych do samodzielnego złożenia 
w miejscu montażu (komplet nie zawiera akcesori monterskich 
takich jak: klej, pianka, wkręty, itp.)

• Możliwość całkowitego zabudowania starej ościeżnicy poprzez 
jej zasłonięcie, bez konieczności demontażu starej

• Możliwość obudowy każdej ościeżnicy np. metalowej lub 
drewnianej, również z okalającym ją murem

• Samodzielny produkt dla estetycznego wykończenia światła 
przejścia, wyrównania go lub zabezpieczenia

Opaska naścienna

Opaska naścienna z MdF Ościeżnica z opaskami MdFw

Ościeżnica z pyty laminowanejTypy ościeżnicy: “u”, “I”, “l”

Ościeżnica nakładkowa typu “U”
• Stosowana wszędzie, gdzie istnieje 

możliwość objęcia ściany opaskami

Ościeżnica nakładkowa typu “L”
• Stosowana wszędzie, gdzie 

występują ściany narożne

Ościeżnica nakładkowa typu “I”
• Stosowana wszędzie, gdzie nie ma możliwości 

objęcia ściany opaskami, ściana jest prosta
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Brąz Olcha

Inox Czarny

Uchwyt kwadrat 
aluminum

Uchwyt kwadrat 
satyna

Zamek hakowyZasuwka 90O Zasuwka wachlarz

BiałyCzarny

Czarny Biały

Aluminium

Aluminium Satyna

SatynaBiałyCzarny
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System jezdny URSUS S25

System jezdny LOFT XL

System jezdny URSUS S40

System jezdny URSUS GLASS G80

System jezdny URSUS GLASS G100

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

• Maksymalne obciążenie pary drzwi 25 kg
• długość prowadnicy od 80 do 200 cm
• Montaż do stropu

• Maksymalne obciążenie skrzydła drzwi 100 kg
• długość prowadnicy 200 cm
• Montaż prowadnicy do ściany

• Maksymalne obciążenie pary drzwi 40 kg
• długość prowadnicy od 80 do 200 cm
• Montaż do stropu

• Maksymalne obciążenie skrzydła drzwi 80 kg
• długość prowadnicy od 100 do 300 cm
• Montaż do stropu lub do ściany

• Maksymalne obciążenie skrzydła drzwi 100 kg
• długość prowadnicy od 100 do 300 cm
• Montaż do stropu lub do ściany

Prowadnica
aluminiowa (x1)

Prowadnica
aluminiowa (x1)

Prowadnica
aluminiowa (x1)

Prowadnica
stalowa (x1)

Prowadnica
aluminiowa (x1)

wkładki 
elastomerowe (x1)

Obsada czopu
dolnego (x1)

Prowadnik 
dolny (x1)

Obsada czopu
dolnego (x1)

wózek (x2)

wózek (x2)

wózek (x1)

wózek (x2)

wózek (x1)

uchwyty 
samoprzylepne (x2)

Zawias (x3)

wkręty 
montażowe

Zawias (x4)

Stoper 
blokujący (x2)

Stoper 
blokujący (x1)

Obsada czopu 
górnego (x1)

Stoper (x2)

Obsada czopu 
górnego (x1)

Prowadnik 
dolny (x1)

Prowadnik 
dolny (x1)

Stoper 
odbijający (x1)

Czop
górny (x1)

Mocowanie 
prowadnicy (x5)

Czop
górny (x1)

Klucz 
imbusowy (x1)

Mocowanie 
szkła (x2)

Mocowanie 
szkła (x2)

Czop 
dolny (x2)

Ogranicznik 
górny (x2)

Czop 
dolny (x2)

• Systemy jezdne zaprojektowane z myślą o samodzielnym montażu.
• Przeznaczone do drzwi przesuwnych, w tym szklanych oraz do drzwi składanych. 
• Możliwość montażu dościennego lub podsufitowego przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.
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System jezdny URSUS P120

System jezdny URSUS P60

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

• Maksymalne obciążenie skrzydła drzwi 60 kg
• długość prowadnicy od 100 do 300 cm
• Montaż do stropu lub do ściany

• Maksymalne obciążenie skrzydła drzwi 120 kg
• długość prowadnicy od 100 do 300 cm
• Montaż do stropu lub do ściany

Prowadnica
aluminiowa (x1)

Prowadnica
aluminiowa (x1)

wózek (x2)

wózek (x2)

Stoper 
blokujący (x2)

Stoper 
blokujący (x2)

Prowadnik 
dolny (x1)

Prowadnik 
dolny (x1)

wkręty 
montażowe

wkręty 
montażowe

SYSTEMY JEZDNE



Tuleje wentylacyjne z tworzywaSzczelina wentylacyjna

Master ligne

Szkło kolorowe

decormat Szyba mleczna bezpieczna

Master sine kora

witrażSzyba piaskowana lustroGrafika

Chinchila white
Prowanik dolny

Maskownica aluminiowa płaska

domykacz do drzwi przesuwnych domykacz do systemów loft

uchwyt maskownicyuchwyt maskownicy do drzwi 
przesuwnych

Maskownica aluminiowa

Klamra ścienna aluminiowaKlamra ścienna łącząca tor jezdny

Prowadnica aluminiowa

Belka odbojowa

Tuleja dystansowa

RODZAJE SZKLEń AKCESORIA

WENTYLACJA
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JAK prAwidłowo MiErZYMY świAtło prZEJściA

Podstawą dobrego zamówienia jest dokładne określenie wymiaru szerokości oraz wysokości światła przejścia, jeżeli drzwi 
mają być wykonane pod wymiar istniejącego już otworu. w przypadku zamówienia kompletu drzwi wraz z ościeżnicą 
tunelową, którą można montować bezpośrednio na mur lub na istniejącą futrynę (bez konieczności jej wyrywania). Podajemy 
wymiary w światle przejścia.

należy pamiętać, że grubość muru mierzymy wraz ze wszystkimi “dodatkami”, typu: tynk, glazura, panele ścienne. 
Z doświadczenia wiemy, że w wielu budynkach nawet nowo wybudowanych czy wyremontowanych mogą wystąpić problemy 
z pionem. dlatego warto upewnić się czy piony są zachowane.

1 - wysoKośĆ 

wysokość mierzymy w kilku miejscach. Od gotowej podłogi typu płytki lub 
panele, itp. do nadproża czyli “sufitu” - światła przejścia. Pomiar wielopunktowy 
(co najmniej w 3 miejscach). 

Podajemy najmniejszy uzyskany wymiar co do milimetra.

2 - szeroKośĆ 

Szerokość mierzymy w kilku miejscach (co najmniej w 6 miejscach starając 
się wychwycić wszelkie nierówności) od wykończonej ściany do ściany 
wykończonego światła otworu.

w przypadku kiedy drzwi mają 
być zamontowane w starych 
ościeżnicach (futrynie) wówczas 
mierzymy światło przejścia od 
najbardziej wystających części 
futryny czyli zakończeń futryny.

Podajemy najmniejszy uzyskany wymiar co do milimetra.

3 - gruBośĆ 

Grubość muru dla ościeżnic tunelowych dopasowanych do grubości muru 
mierzymy w kilku miejscach na belkach pionowych (lewa i prawa strona 
futryny, bądź światła otworu) i w kilku miejscach na belce poziomej.

Podajemy najszerszy uzyskany wymiar co do milimetra.
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A&J DOORS
ul. Lwowska 60

40-414 KATOWICE
www.AJDOORS.pl
biuro@ajdoors.pl
tel. 510 116 059
tel. 516 975 589

PARTNER HANDLOWY

Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. 

Ze względu na użytą technikę druku, kolory produktów przedstawionych w katalogu mogą różnić się od oryginału.
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów. 

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. 

Kopiowanie i publikowanie katalogu na stronach internetowych oraz w innych środkach masowego przekazu zabronione bez zgody a&J dOORS.
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