


100% DREWNA

„Są rzeczy znane i nieznane, a pomiędzy nimi drzwi.” 
                                 William Blake

Szukaj wyrobów  
z certyfikatem FSC®

w naszej ofercie.

Drzwi Ronkowski.

Drzwi z duszą, przepełnione naturą.

Wyjątkowe, jedyne.

Wykonane z dbałością o każdy szczegół.

Specjalnie dla Ciebie.

Mamy nadzieję, że pozwolisz nam towarzyszyć w swej życiowej podróży.

Na dobre i na złe.

W znane i nieznane.

Zapraszamy serdecznie do krainy drzwi wewnętrznych Ronkowski.
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Prostota kształtu połączona 
z charakterystycznymi elementami 
ze szkła akrylowego nadają drzwiom 
nowoczesny wygląd.

Nova
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Nova

kuba 7kuba 4kubahawana brasilmexico
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Novis

novis 2novis 1 novis 4novis 3

Bezkompromisowa uroda 
kolekcji Novis idealnie wpasuje 
się zarówno w klasyczny 
jak i nowoczesny charakter 
każdego wnętrza.
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Ferrugo

Nowoczesne i oryginalne rozwiązanie 
w zdobieniu powierzchni. Industrialny 
i designerski charakter rdzy bardzo 
dobrze komponuje się z różnymi 
formami architektonicznymi, 
a artystyczny efekt korozji pozwoli 
naszym wnętrzom nabrać 
klimatycznego, zadziornego 
charakteru z dodatkiem subtelnej 
przytulności. ligarealbus testalignum
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Roco

Klasyczny wygląd drzwi, który 
połączony z nowoczesnym 
charakterem pomieszczenia 
pozwala uzyskać wspaniały 
efekt wizualny. roco vroco troco e
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Roco

roco z roco y roco x roco o
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Retro

Elegancka forma drzwi 
stanowi doskonałe dopełnienie 
klasycznego charakteru 
każdego wnętrza. simple prima bella luna
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Retro

piano classic mio ewa violaadam
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Charakterystyczny wzór listwy oraz 
kasetonu wraz z uniwersalnym 
kształtem drzwi tworzy 
kompozycję nadającą wnętrzu 
unikalny charakter.

Antica
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Antica

atenyargostrojakretasparta
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Futura

Szkło licowane z powierzchnią 
skrzydła tworzy gładką strukturę, 
która doskonale komponuje się 
zarówno z nowoczesnym jak  
i klasycznym wnętrzem.
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Futura

texas 1 texas 2 texas 3 texas 5 virginia ohio



2928

nevada vegas vegas duo montana

Futura
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Euro

Różnorodność kształtu drzwi 
z kolekcji Euro daje możliwość ich 
dowolnej aranżacji w każdym 
wnętrzu. haga haga 2 haga max
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Euro

kair kair 2 roma tokio oslo ryga
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Euro

praga 3praga 2pragamadryt madryt 1 madryt 2
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Euro

wiedeń fp wiedeń ms wiedeń ds turyn neapol palermo
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Euro

parma astana genewa barcelona sofia monaco
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Natura

Połączenie prostego kształtu 
z nowoczesną stylistyką pozwala 
zaspokoić gusta nawet najbardziej 
wymagających klientów.



434342

Natura

alpy 2 andy alpy 5 rysy sudety tatry



45

Stylowe i uniwersalne wzornictwo 
pozwala dobrać drzwi idealnie 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb.

Styl

komfortglobal elegant



47

Kaszuby

Tradycyjny wzór z przeszkleniem 
i szprosem w szybie  
idealnie wkomponuje się w każde 
wnętrze inspirowane naturą. wdzydze proste gołuń proste radolne proste jelenie proste
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Kaszuby

radolne jeleniewdzydze gołuń
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Klasyka kształtu w połączeniu  
z tradycyjną kolorystyką nadaje 
drzwiom ponadczasowy charakter.

Standard

gatno proste gałęźne proste garczyn proste gołdap proste
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Standard

gatno gałęźne garczyn gołdap
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
Oferowane przez firmę „Ronkowski” drzwi są wykonane w 100% 
z wyselekcjonowanego drewna klejonego warstwowo. Najczęściej jest to 
drewno sosnowe, ale może to także być wiele innych gatunków, takich jak: 
dąb, olcha, jesion, meranti, sapeli, orzech.

W ofercie znajdują się drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, pełne, 
przeszklone, z doświetlami bocznymi i górnymi, w systemie drzwi 
przesuwnych naściennych lub chowanych w ścianę.

Drzwi „Ronkowski” odróżnia od konkurencji ich pełna indywidualizacja, 
tj. każda sztuka jest wykonywana dla wybranego klienta na konkretne 
zamówienie oraz pod dokładny wymiar. Możliwe są także realizacje 
nietypowych projektów oraz konstrukcji drzwi.

SPOSOBY WENTYLACJI
W drzwiach, w których wymagane jest zastosowanie 
wentylacji, w zależności od preferencji klienta, mogą 
zostać zamontowane metalowe tuleje wentylacyjne lub 
może zostać wykonane delikatne i eleganckie podcięcie 
wentylacyjne. 

Wykończenie
KOLORYSTYKA
Drzwi wykonywane są w dowolnym kolorze wybranym 
z palety producenta, jak również w dowolnym kolorze 
z palety RAL, NCS lub ICA. Pełna paleta kolorów dostępna 
w salonach sprzedaży.

SZKŁO
We wszystkich skrzydłach montowane są jedynie 
szyby hartowane o grubości 8 mm, co czyni je w pełni 
bezpiecznymi. W ofercie występuje wiele różnych rodzajów 
szkła (gładkie, matowe, z ornamentem). 
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Ościeżnice do drzwi wewnętrznych „Ronkowski” wykonywane są 
także na konkretny wymiar w zależności od grubości ściany. Istnieje 
również możliwość wykonania obudowy muru, tzw. „ślepej ościeżnicy” 
w miejscach, gdzie nie mają być montowane skrzydła drzwiowe.

prosta

retro komplet corona

classic

Wszystkie ościeżnice do drzwi wewnętrznych „Ronkowski” wyposażone są 
w regulowane opaski maskujące, które mogą być półokrągłe i wtedy przycięte 
pod kątem 45 stopni, lub też proste i wtedy przycięte na prosto albo także 
pod kątem 45 stopni. Drzwi o klasycznym charakterze mogą również zostać 
wykończone opaskami typu Classic, Retro, Profilowana lub Komplet Corona.

styl

półokrągłaprosta przycięta pod kątem 45 st.

profilowana

OŚCIEŻNICE I OPASKI MASKUJĄCE

ZAMKI
W każdych drzwiach, według życzenia klienta, może zostać 
zamontowany zamek: tradycyjny, włoski lub magnetyczny. 
Każdy z nich może być wykonany w wersji: na klucz, 
bez klucza, na wkładkę lub WC. Do drzwi przesuwnych 
montowane są zamki hakowe.

magnetyczny włoskitradycyjny

ZAWIASY
Obok tradycyjnych drzwi przylgowych wszystkie modele 
mogą być wykonane w wersji bezprzylgowej, z całkowicie 
ukrytymi zawiasami, kątem otwarcia 180 stopni i możliwością 
regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwi przylgowe, to 
klasyczne rozwiązanie oparte na widocznych zawiasach 
z możliwością regulacji także w trzech płaszczyznach.
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DRZWI OTWIERANE ODWROTNIE
Drzwi otwierane odwrotnie na ościeżnicę z zastosowaniem zawiasów krytych.

Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy doskonały efekt wizualny, tj. patrząc od 
strony danego pomieszczenia (najczęściej korytarza) wszystkie drzwi wyglądają 
jednakowo.

Drzwi otwierane odwrotnie stosowane są również w sytuacji, gdy brak miejsca 
w danym pomieszczeniu nie pozwala na otwarcie ich w pożądaną stronę po 
zamontowaniu w tradycyjnym systemie.

DRZWI OTWIERANE W DWIE STRONY
Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie miejsca potrzebnego 
do otwarcia drzwi. Otwarte skrzydło zajmuje o połowę mniej przestrzeni niż 
w tradycyjnych drzwiach, co daje możliwość optymalnego zaaranżowania 
przestrzeni w szczególnie małych pomieszczeniach. Możliwość otwierania drzwi 
w obie strony stanowi doskonałą alternatywę dla innych systemów otwierania, 
takich jak np. drzwi łamane, przy jednocześnie lżejszej i cichszej pracy.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWĄ  
CHOWANĄ W ŚCIANIE 
Ościeżnica aluminiowa została zaprojektowana w taki 
sposób, że staje się niewidocznym elementem ściany. Skrzydło 
drzwiowe może być wykończone na różne sposoby, tj. w kolorze 
ściany, w kolorze drewna lub w dowolnym innym kolorze. 
Jest to rozwiazanie stanowiące doskonałe uzupełnienie 
nowoczesnego designu każdego wnętrza.




