
Drzwi wewnętrzne
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Czeka Cię remont? Urządzasz?
A może po prostu potrzebujesz zmiany?
Dzięki produktom Vilo samodzielnie odmienisz dom:  
tanio, prosto i szybko. A efekt będzie wyjątkowy.

Poznaj drzwi Vilo. Klasyczne lub nowoczesne.  
Drzwi, które potrafią dopasować się do charakteru  
każdej przestrzeni.

Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Pomyśl o drzwiach Przed montażem
Od drzwi wiele zależy. To one dbają o Twoją prywatność i to one wpisują się w styl wnętrza  
lub wprowadzają inspirujący kontrast.

Szukasz sposobu na szybką, efektowną zmianę? Otwórz się na drzwi Vilo! To produkty o solidnej, trwałej 
konstrukcji, wykończone z dbałością o każdy detal. Dostępne w najróżniejszych stylistykach i kolorach, 
pomogą Ci znaleźć klucz do Twojego świata. W zależności od upodobań, docenisz okleiny inspirowane 
drewnem albo możliwość zastosowania przeszkleń.

Wybrałeś drzwi Vilo – teraz czas na ich montaż. Możesz skorzystać z usług profesjonalnych ekip 
montażowych lub zrobić to samodzielnie. Pamiętaj jednak o tym, aby zapoznać się z instrukcją 
producenta załączoną do produktu. Postępuj dokładnie według wskazówek.

Przygotuj pomieszczenie
Drzwi powinny być instalowane w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu  
o maksymalnej wilgotności powietrza 60%.

Pamiętaj o odpowiednich narzędziach
Przygotuj narzędzia i materiały montażowe: poziomicę, kliny, rozpórki, młotek, wkrętaki, silikon,  
pianę montażową, nożyk itd.

Rozpakuj drzwi
Zrób to ostrożnie. Sprawdź, czy drzwi nie są uszkodzone i czy opakowanie zawiera wszystkie  
niezbędne elementy.

ŁATWE W 
CZYSZCZENIU

ATRAKCYJNA 
CENA

DOBRA
JAKOŚĆ

ŁATWY 
MONTAŻ
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Kolekcje drzwi
Będzie tak, jak lubisz

Drzwi Vilo pomogą Ci określić klimat Twojego wnętrza.
Jesteś zwolennikiem tradycyjnej stylistyki? W takim razie
postaw na przeszklenia i kolory drewna. Do rozwiązań 
bardziej nowoczesnych będą pasowały drzwi
o jednolitych powierzchniach.

Baw się kolorami

Nawet nie wiesz, 
ile możesz zrobić sam
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Luma Drzwi wewnętrzne

W Vilo najcenniejsza jest prostota – oszczędne, 
regularne linie i uniwersalne kolory, dzięki którym 
idealnie dopasujesz drzwi do charakteru swojego 
domu. Właśnie takie są drzwi Luma.

Nowość
Bądź na bieżąco z nowościami. 
Wśród nowych kolekcji drzwi z pewnością 
znajdziesz model dla siebie.

Luma W04P
462,60 zł netto
569,00 zł brutto

Kolorystyka drzwi

Bi
ał

y 
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Dąb Angielski 135

Dąb Salinas 141

Orzech 132

Dąb Miodowy 158

Biały 120

NOWOŚĆ

Dąb Delano 159

Dąb Sonoma 160 Dąb Halif 161

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Informacje dodatkowe
– Skrzydło ramowe w systemie przylgowym
– Ramiak MDF pokryty powierzchnią ECO TOP
–  Dostępne szerokości skrzydeł pojedynczych:  

60, 70, 80, 90 cm
–  W modelach ze szkleniem – szyba Biały Mat  

o grubości 4 mm, w pozostałych – płycina MDF 
w kolorze skrzydła

–  Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw  
72 mm, na klucz WK, wkładkę WB lub do blokady  
łazienkowej WC

– 3 zawiasy wkręcane czopowe
– Wyprodukowane dla marki Vilo przez Pol-Skone

Opcje za dopłatą
–  Podcięcie wentylacyjne:  

32,52 zł netto / 40 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Ościeżnica regulowana  

System DIN POL-SKONE

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.

Luma Drzwi wewnętrzne

Luma W04S1
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Luma W04S2
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Luma W04S3
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Luma W04S4
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Alta Drzwi wewnętrzne

Alta W03P
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Informacje dodatkowe
– Skrzydło ramowe w systemie przylgowym
– Ramiak MDF pokryty powierzchnią ECO TOP
–  Dostępne szerokości skrzydeł pojedynczych:  

60, 70, 80, 90 cm
–  W modelach ze szkleniem – szyba Biały Mat  

o grubości 4 mm, w pozostałych – płycina MDF 
w kolorze skrzydła

–  Zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw  
72 mm, na klucz WK, wkładkę WB lub do blokady  
łazienkowej WC

– 3 zawiasy wkręcane czopowe
– Wyprodukowane dla marki Vilo przez Pol-Skone

Opcje za dopłatą
–  Podcięcie wentylacyjne:  

32,52 zł netto / 40 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Ościeżnica regulowana  

System DIN POL-SKONE

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.

Alta W03P
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Alta W03S1
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Alta W03S2
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Alta W03S3
462,60 zł netto
569,00 zł brutto
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Estetyka
Dopasuj kolor drzwi do ścian i podłóg.  
Albo wręcz przeciwnie – wybierz kontrastowy 
kolor drzwi, aby podkreślić ich wyjątkowość.

Prawdziwe piękno tych drzwi odkryjesz  
w pionowych i poziomych liniach. Oczekujesz 
wyjątkowej niezawodności? Jakość wykonania  
drzwi Alta oraz trzy zawiasy w skrzydle zapewnią  
Ci długie lata ich bezproblemowego użytkowania.

Kolorystyka drzwi

Dąb Angielski 135

Dąb Salinas 141

Orzech 132

Dąb Miodowy 158

Biały 120

Dąb Delano 159

Dąb Sonoma 160 Dąb Halif 161

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Gato Drzwi wewnętrzne

Gato 1
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Gato to drzwi z geometrycznymi płycinami lub 
przeszkleniami, w ciekawej gamie kolorystycznej. 
Wybierając kolor i przeszklenia, bez trudu dopasujesz 
drzwi do stylu każdego wnętrza.

Kolorystyka drzwi

Okleina Greko

Gato 1
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Gato 2
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Gato 2
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Gato 3
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Gato 3
381,30 zł netto 
469,00 zł brutto

Informacje dodatkowe
–  Skrzydło przylgowe i bezprzylgowe 
–  Skrzydła dostępne w szerokościach 

60, 70, 80, 90 i 100 cm
–  Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF,  

pokryta dwiema płytami HDF
– Wypełnienie: „plaster miodu”
– Ramki przyszybowe przyklejane i sztyftowane
–  3 srebrne zawiasy
–  Zamek zasuwkowy na wkładkę patentową, 

oszczędnościowy lub z blokadą
–  Szyba Decormat – mleczna
– Wyprodukowane dla marki Vilo przez ERKADO

Opcje za dopłatą
–  Wypełnienie płytą pełną: 121,95 zł netto / 150 zł brutto
–  Tuleje z tworzywa: 24,39 zł netto / 30 zł brutto
–  Podcięcie wentylacyjne lub kratka wentylacyjna:  

24,39 zł netto / 30 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Ościeżnica regulowana ERKADO  

do skrzydła przylgowego i bezprzylgowego

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.
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Zawiasy rzucają się w oczy?
Dobierz osłonki.

Mleczna szyba zapewni
Ci pełną dyskrecję.

Śnieżnobiały Greko Orzech Greko Dąb GrekoBiały Greko
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ko

Złoty Dąb Greko

Dąb Szary Greko

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Sonoma Greko Sanremo Greko

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Wiąz Greko

NOWOŚĆ

Dąb Średni Greko

NOWOŚĆ

Sosna Biała Greko

NOWOŚĆ
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Endo Drzwi wewnętrzne

Endo 1
446,34 zł netto
549,00 zł brutto

Prosta stylistyka drzwi Endo sprawia, że możesz 
wykorzystać je we wnętrzach utrzymanych w wielu 
różnych klimatach. Sam zdecyduj, gdzie będą  
pasowały najlepiej.

Kolorystyka drzwi
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Coimbra*

Dąb Naturo

Dąb Śnieżny

Dąb Szlachetny

Endo 2
446,34 zł netto
549,00 zł brutto

Endo 3
446,34 zł netto
549,00 zł brutto

Endo 4
446,34 zł netto
549,00 zł brutto

Informacje dodatkowe
– Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF
–  Wypełnienie skrzydła: płyciny o grubości 22 mm  

oraz płyciny i/lub szyby o grubości 4 mm
– Okleinowane krawędzie boczne i górne
– Zaokrąglone krawędzie pionowe
–  Skrzydła dostępne w szerokościach 

60, 70, 80 cm (2 zawiasy) oraz  
90 i 100 cm (3 zawiasy)

–  Do wyboru zamek na klucz, wkładkę lub WC  
albo opcja bez otworu na klucz

– Wyprodukowane dla marki Vilo przez INVADO

Opcje za dopłatą
–  Podcięcie wentylacyjne: 

40,65 zł netto / 50 zł brutto
–  Tuleje PCV (komplet):  

28,45 zł netto / 35 zł brutto
–  Skrzydło „100”: 

48,78 zł netto / 60 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Wersja przylgowa:  

Ościeżnica regulowana INVADO ORS1 
(opaska 6 cm) lub ORS8 (opaska 8 cm)

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.
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Biały

W dobrej cenie
Nikt nie lubi przepłacać.  
Dlatego drzwi Vilo są zawsze dostępne  
w bardzo atrakcyjnych cenach.

Dąb Europejski

NOWOŚĆ

* Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.
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Prato Drzwi wewnętrzne

Prato 1
340,65 zł netto
419,00 zł brutto

Nadaj swojemu wnętrzu więcej przytulności.  
Możesz wybierać spośród sześciu wariantów 
kolorystycznych – od bieli, przez odcienie  
naturalne, po czekoladowy brąz. Bez problemu 
dobierzesz je do swojego wnętrza.  

Kolorystyka drzwi

Co
im
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a

Coimbra*

Dąb Naturo

Dąb Śnieżny

Dąb Szlachetny

Prato 2
340,65 zł netto
419,00 zł brutto

Prato 3
340,65 zł netto
419,00 zł brutto

Prato 4
340,65 zł netto
419,00 zł brutto

Informacje dodatkowe
– Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF
–  Wypełnienie stabilizacyjne: „plaster miodu” 

lub opcjonalnie płyta wiórowa otworowana
–  Ramka przyszybowa wykonana w kolorze skrzydła
–  Okleinowane krawędzie boczne i górne
–  Zaokrąglone krawędzie pionowe
–  Skrzydła dostępne w szerokościach 

60, 70, 80 cm (2 zawiasy) oraz  
90 i 100 cm (3 zawiasy)

–  Do wyboru zamek na klucz, wkładkę lub WC  
albo opcja bez otworu na klucz

– Wyprodukowane dla marki Vilo przez INVADO

Opcje za dopłatą
–  Podcięcie wentylacyjne:  

40,65 zł netto / 50 zł brutto
–  Tuleje PCV (komplet): 

28,45 zł netto / 35 zł brutto
–  Wypełnienie płytą wiórową otworowaną: 

146,34 zł netto / 180 zł brutto
–  Skrzydło „100”: 

48,78 zł netto / 60 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Wersja przylgowa: 

 Ościeżnica regulowana INVADO ORS1  
(opaska 6 cm) lub ORS8 (opaska 8 cm)

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.
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Biały

Postaw na okleiny wiernie 
odwzorowujące naturalne drewno.

Zdecyduj, czy wolisz pełne drzwi,  
czy wersję z szybami. 

Dąb Europejski

* Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.

NOWOŚĆ
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* Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.

Mala Drzwi wewnętrzne

Mala 1
202,44 zł netto
249,00 zł brutto

Lubisz proste i solidne rozwiązania? Funkcjonalne  
i bez zbędnych ozdobników? Na pewno spodoba  
Ci się jednolita powierzchnia drzwi Mala.

Kolorystyka drzwi
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Coimbra*

Dąb Naturo

Dąb Śnieżny

Dąb Szlachetny

Biały Bądź pewien jakości
Trwałość drzwi Vilo to kwestia ich wysokiej 
jakości – przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Dąb Europejski

NOWOŚĆ
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Mala 2
267,48 zł netto
329,00 zł brutto

Mala 3
267,48 zł netto
329,00 zł brutto

Mala 4
267,48 zł netto
329,00 zł brutto

Informacje dodatkowe
– Rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF
–  Wypełnienie stabilizacyjne: „plaster miodu” 

lub opcjonalnie płyta wiórowa otworowana
–  Ramka przyszybowa wykonana w kolorze skrzydła
–  Okleinowane krawędzie boczne i górne
–  Zaokrąglone krawędzie pionowe
–  Skrzydła dostępne w szerokościach 

60, 70, 80 cm (2 zawiasy) oraz  
90 i 100 cm (3 zawiasy)

–  Do wyboru zamek na klucz, wkładkę lub WC  
albo opcja bez otworu na klucz

– Wyprodukowane dla marki Vilo przez INVADO

Opcje za dopłatą
–  Podcięcie wentylacyjne: 

40,65 zł netto / 50 zł brutto
–  Tuleje PCV (komplet):  

28,45 zł netto / 35 zł brutto
–   Wypełnienie płytą wiórową otworowaną:  

146,34 zł netto / 180 zł brutto
–  Skrzydło „100”: 

48,78 zł netto / 60 zł brutto

Rodzaje ościeżnic
–  Wersja przylgowa: 

 Ościeżnica regulowana INVADO ORS1  
(opaska 6 cm) lub ORS8 (opaska 8 cm)

Cennik obowiązuje od 06.07.2021 roku do odwołania.
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Masz wątpliwości? 
Nie jesteś pewien, jak zamontować drzwi?
Wejdź na stronę www.vilohome.com 
i zobacz film instruktażowy.

Mala Drzwi wewnętrzne
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