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ARTE / VERTE LINE

O nas
Kolekcja drzwi zewnętrznych TRENDLINE powstała z myślą o zwolennikach no-

woczesnych i praktycznych rozwiązań, którzy cenią sobie sprawdzone rozwiąza-

nia oraz wysoką jakość wykończenia. Drzwi Trendline to 37 modeli w trzech kolo-

rach – złoty dab, ciemny orzech oraz antarcyt które doskonale wpisują się w aktual-

ne trendy rynkowe. Marka TRENDLINE jest własnością fi rmy Radex. 

Firma Radex Poland jest wiodącym producentem drzwi, ościeżnic i schodów. Fir-

ma powstała w 1986 roku w Iławie, malowniczej miejscowości położonej w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i stałym inwesty-

cjom Spółka w krótkim czasie stała się znaczącym producentem drzwi i schodów 

na rynku europejskim. 

Obecnie RADEX jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w  swojej 

branży. Nasze produkty znajdziecie Państwo w największych sieciach handlowych 

na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Estonii, Danii, Włoch, Szwecji, Nor-

wegii, Irlandii, Ukrainy, Grecji, Finlandii, Rosji, Białorusi, Łotwy, krajach bałkańskich i 

wielu innych na terenie Europy.

Na produkowane wyroby posiadamy aprobaty techniczne i atesty higieniczne wy-

konane w akredytowanych instytucjach badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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ARTE LINE

PARAMETRY KOLORY
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035

z Grubość drzwi 55 mm

z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odporną 

na promienie UV

z Wypełnione płytą twardego polistyrenu spienionego

z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny zamek trzybolcowy, 

górny zamek trzybolcowy oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie

z Uszczelka w ościeżnicy

z Uszczelka w skrzydle 

z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, rozeta dolna, klamka, 

zamki, dwie wkładki w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak 

 i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką

Arte | złoty dąb Arte Line | złoty dąb Arte  Arc | złoty dąb Arte II Line | złoty dąb

AKCESORIA W KOMPLECIE

Szczegóły s. 25
złoty dąb ciemny orzech antracyt
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Verte | złoty dąb Verte Arc | złoty dąb

PARAMETRY SZKLENIE*
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką

KOLORY

złoty dąb
Dostępne wersje 
przeszkleń s.24

ciemny orzech antracyt

Verte III | złoty dąbVerte II | złoty dąb

VERTE LINE

AKCESORIA W KOMPLECIE

Szczegóły s. 25
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VERTE LINE

Verte Tratto | złoty dąbVerte Ellise | złoty dąb

PARAMETRY SZKLENIE*
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ramka stalowa w kolorze czarnym  (Verte Tratto)
z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy   
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką
Dostępne wersje 
przeszkleń s.24
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4LINE

KOLORY

4Line  | ciemny orzech 4Line TRATTO | ciemny orzech 4Line QUATTRO | ciemny orzech 4Line VERTE | ciemny orzech

PARAMETRY SZKLENIE*
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką
Dostępne wersje 
przeszkleń s.24

AKCESORIA W KOMPLECIE

Szczegóły s. 25
złoty dąb ciemny orzech antracyt
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4LINE

4Line VERTE ARC | ciemny orzech 4Line VERTE ARC | złoty dąb

PARAMETRY SZKLENIE*
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką
Dostępne wersje 
przeszkleń s.24
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SQUARE



SQUARE

KOLORY

Square | złoty dąb Square I | złoty dąb Square II | złoty dąb Square III | złoty dąb

PARAMETRY SZKLENIE*

Dostępne wersje 
przeszkleń s.24

z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką

AKCESORIA W KOMPLECIE

Szczegóły s. 25
złoty dąb ciemny orzech antracyt

14 www.okdoors.eu 15www.okdoors.eu



SQUARE

Square Arc | złoty dąb Square Arc | ciemny orzech

PARAMETRY SZKLENIE*

Dostępne wersje 
przeszkleń s.24

z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035 
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC 

odporną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu 

spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny 

zamek trzybolcowy, górny zamek trzybolcowy 
oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 52 mm
z Ramka ze stali nierdzewnej INOX

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdję-
cie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką
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AZZURO



Azzuro | ciemny orzech Azzuro I | ciemny orzech

PARAMETRY
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035

z Grubość drzwi 55 mm

z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odporną 

na promienie UV

z Wypełnione płytą twardego polistyrenu spienionego

z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny zamek trzybolcowy, 

górny zamek trzybolcowy oraz trzy stałe bolce antywyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 38 mm

z Ramka szyby wykonana z tworzywa PCV

z Ościeżnica w komplecie

z Uszczelka w ościeżnicy

z Uszczelka w skrzydle 

z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, rozeta dolna, klamka, 

zamki, dwie wkładki w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak 

i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką

AZZURO

Azzuro II | ciemny orzech Azzuro III | ciemny orzech

AZZURO

AKCESORIA W KOMPLECIE

Szczegóły s. 25

KOLORY

złoty dąb ciemny orzech
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PARAMETRY
z Dostępne wymiary: 845x2035, 945x2035
z Grubość drzwi 55 mm
z Tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC od-

porną na promienie UV
z Wypełnione płytą twardego polistyrenu spienionego
z Zabezpieczone przeciw-wyważeniowe: dolny zamek 

trzybolcowy, 
górny zamek trzybolcowy oraz trzy stałe bolce anty-
wyważeniowe 

z Szyba hartowana o grubości 38 mm
z Ramka szyby wykonana z tworzywa PCV

z Ościeżnica w komplecie
z Uszczelka w ościeżnicy
z Uszczelka w skrzydle 
z Komplet okuć w zestawie/cenie (rozeta górna, 

rozeta dolna, klamka, zamki, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza)

z Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia 
zdjęcie skrzydła drzwi

z Próg aluminiowy z uszczelką

Stella | złoty dąb Stella Ellise | złoty dąb

STELLA

KOLORY

złoty dąb ciemny orzech
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STELLA
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Uszczelka skrzydła

Komplet okuć i wkładek 
w systemie jednego klucza

Uszczelka skrzydł

Komplet okuć i wkła
w systemie jednego k a

KONSTRUKCJA DRZWI

Zamek dodatkowy 
3-bolcowy

Opatentowany system 
połączenia ościeżnicy

Uszczelka montowana 
w ościeżnicy

Próg ze stali nierdzewnej
(montaż)

Zamek główny 
3-bolcowy

3 zawiasy zewnętrzne 
trójdzielne

1  Zamek dodatkowy 3-bolcowy
2  Zamek główny 3-bolcowy
3  Drewniana kieszeń zamka
4  Zawias zewnętrzny trójdzielny
5  Bolce przeciwwyważeniowe
6  Wzmocnienie zawiasów 
7  Wypełnienie z twardego polistyrenu
8  Blacha stalowa - obustronnie ocynkowana
9  Folia dekoracyjna PVC ze strukturą drewna, 

 odporna na promienie UV
10  Regulacja zamka

Konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych 
na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia 
zdjęcie skrzydła drzwi.

Wskaźnik izolacji akustycznej: 29 dB 

Współczynnik przenikalności cieplnej
dla drzwi pelnych: 
Ud = 1,4  [W/(m2·K)] 

A  Wypełnienie termoizolacyjne 
 (polistyren spieniony)
B  Element drewniany
C  Uszczelka w ościeżnicy
D  Ościeżnica
E  Zawias
F  Uszczelka w skrzydle

4

5

61

2

3

3

8

9

Ościeżnica

Opatentowany system 
montażu ościeżnicy. 

Cechuje je prostota montażu 
i solidność zmontowanej 
konstrukcji

10



Wszystkie szklone skrzydła serii VERTE, 4LINE oraz SQUARE są dostępne zarówno w wersji ze szkłem gładkim oraz w wersji przeszklonej szybą 
ozdobioną aplikacją. Powyżej wygląd przykładowych skrzydeł z aplikacją

Verte III |      złoty dąb   
aplikacja inox

Square II |      złoty dąb   
aplikacja inox

4Line Verte Arc | ciemny orzech
aplikacja inox

Square Arc | ciemny orzech
aplikacja inox

klamka

szyld górny 

wkładka dolna 
w systemie jednego klucza 

– klucz/klucz  

wkładka górna 
w systemie jednego klucza 

– klucz/klucz 

szyld dolny

klamka

s

s

wkładka dolna 
d kl

wkładka górna 
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WARIANTY SZKLENIA INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładki fi rmy 
Gerda w systemie 
jednego klucza, 
dolna wkładka 
klucz/klucz, górna 
gałka/klucz

AKCESORIA - OPCJA

Ty
py

 d
rz

wi

Wymiary skrzydeł [mm] Wymagane 
wymiary otworów
do montażu drzwi

[mm]

Szerokość
prześwitu

drzwi

Całkowita wy-
sokość

ościeżnicy

Całkowita sze-
rokość

ościeżnicy

Wysokość 
przejścia

Wysokość Szerokość Grubość

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So

80 801 2070 900 2002 2035 845 55 2102 914
90 901 2070 1000 2002 2035 945 55 2102 1014

widok pionowy drzwi

widok poziomy drzwi

3 zawiasy

3 bolce antywwyważeniowe

Zamek główny 

trzybolcowy

Zamek dodatkowy 

trzybolcowy

Regulacja docisku drzwi

WYMIARY DRZWI

DETALE PRZEKROJE



ARTE / VERTE LINE

4LINE

SQUARE

AZZURO STELLA

Niniejsza edycja katalogu obowiązuje od dnia 1.01.2017 r., z tym dniem wszystkie 
wcześniejsze katalogi fi rmy tracą ważność. Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumie-
niu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo zmian.

UWAGA: Ze względu na technikę wydruku kolory w katalogu mogą się różnić od rzeczy-
wistych. Należy bazować na wzornikach kolorów u dystybutora.

Arte       
złoty dąb

Verte       
złoty dąb

Verte       
ciemny orzech

Verte       
antracyt

Arte Line       
złoty dąb

Arte       
ciemny orzech

Arte       
antracyt

Arte Line
ciemny orzech

Arte Line
antracyt

Arte Arc
złoty dąb

Arte II Line       
złoty dąb

Arte Arc
ciemny orzech

Arte Arc
antracyt

Arte II Line
ciemny orzech

Arte II Line
antracyt

4Line   
ciemny orzech

4Line   
antracyt

4Line 
złoty dąb

4Line Tratto
złoty dąb

4Line Tratto
ciemny orzech

4Line Tratto
antracyt

4Line Quattro
ciemny orzech

4Line Quattro
antracyt

4Line Quattro
złoty dąb

4Line Verte
złoty dąb

4Line Verte
ciemny orzech

4Line Verte
antracyt

4Line Verte Arc
złoty dąb

4Line Verte Arc
ciemny orzech

4Line Verte Arc
antracyt

Square       
złoty dąb

Azzuro
złoty dąb

Azzuro I
złoty dąb

Azzuro II
złoty dąb

Azzuro III
złoty dąb

Square II
ciemny orzech

Square I
złoty dąb

Square
ciemny orzech

Azzuro
ciemny orzech

Azzuro I
ciemny orzech

Stella
złoty dąb

Stella Ellise
złoty dąb

Stella
ciemny orzech

Stella Ellise
ciemny orzech

Azzuro II
ciemny orzech

Azzuro III
ciemny orzech

Square I
ciemny orzech

Square II
złoty dąb

Square III
ciemny orzech

Square III
złoty dąb

Square Arc
ciemny orzech

Square II
antracyt

Square
antracyt

Square I
antracyt

Square III
antracyt

Square Arc
antracyt

Square Arc
złoty dąb

Verte II       
złoty dąb

Verte II       
ciemny orzech

Verte II       
antracyt

Verte III
ciemny orzech

Verte III
antracyt

Verte III
złoty dąb

Verte Tratto
złoty dąb

Verte Tratto
ciemny orzech

Verte Tratto
antracyt

Verte Ellise       
ciemny orzech 

Verte Ellise       
antracyt

Verte Ellise       
złoty dąb

Verte Arc
ciemny orzech

Verte Arc
antracyt

Verte Arc
złoty dąb




