
Firma „Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o. jest producentem drzwi z drewna sosnowego oraz 
skrzydeł z płyty HDF. Istnieje na rynku od 1989 roku i stanowi kontynuacje strategi 
i produkcji P.Z.S. „Drew-Gór” K. Górski. W oparciu o długoletnie doświadczenie 
proponujemy Państwu wysokiej jakości wyroby wytwarzane z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.

Naszym klientom oferujemy drzwi i skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe sosnowe 
w stanie surowym i malowane, drzwi ocieplane zewnętrzne oraz szeroką gamę 
skrzydeł drzwiowych płaskich z płyty HDF. Ponadto nasz asortyment obejmuje 
również okienka inwentarskie, regały drewniane i inne elementy stolarki budowlanej.

Drewno sosnowe pozyskiwane jest bezpośrednio z Lasów Państwowych zarzą-
dzających drewnem zgodnie z uznanymi na całym świecie zasadami i kryteriami 
ochrony przyrody i środowiska, które potwierdzone są posiadanym międzynaro-
dowym certyfikatem FSC.

Firma „Drew-Gór Drzwi” posiada sprawnie funkcjonującą ogólnopolską sieć 
sprzedaży, rozwijając jednocześnie współpracę z odbiorcami z Niemiec, Słowacji, 
Irlandii i Czech. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów realizujemy również 
pojedyńcze i indywidualne zamówienia naszych klientów oraz preferowanych przez 
nich zmian dotyczących wszelkiego typu zmian wymiarów i oczekiwań wizualnych 
w elastycznym systemie cenowym.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty wyróżniały się innowacyjnością, 
wyszukanym wzornictwem oraz wysokim poziomem wykonania. Po prostu „Tra-
dycja i Nowoczesność”.

Kontakt:

tel. 89 640 10 08

tel. wew. 20 - obsługa klienta

tel. wew. 21 - ksiegowość

tel. wew. 22 - zaopatrzenie

fax: 89 640 11 36 

14-200 Iława, Karaś 46

e-mail: biuro@drew-gor.pl

      drewgordrzwi

Nasz przedstawiciel:

www.drew-gor.p l www.drew-gor.p l

PRODUCENT DRZWI,
USŁUGI I SPRZEDAŻ 
TARTACZNA Katalog drzwi
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

WZ 41

WZ 39

WZ 37

WZ 38

WZ 36

WZ 40

pokojowe

pokojowe

łazienkowe

łazienkowe

łazienkowe

pełne

pełne

pełnepokojowe

pełne

pełne

pełne
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pokojowe

pokojowe

szer. 60 - 90

szer. 70 - 90
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szer. 60 - 90
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

Wybarwienia 
drzwi malowanych

palisander

dąb

lakier 
bezbarwny

teak 85 brąz

orzech

teak

brunat jasnyzłoty dąb

biały
kryjący

zabielane

NOWOŚĆ! 
Na zamówienie 
malujemy drzwi 
efekt VINTAGE 
(postarzenie
struktury malarskiej)

WZ 35

WZ 34

WZ 32

WZ 33

pokojowe

pokojowe

łazienkowe

łazienkowe

łazienkowe

pełne

pełne

pełnepokojowe

pełne 1 szyba 3 szyby

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

szer. 70 - 90

19

23

29

26

21

24

30

27

22

25

31

28



4 w w w. d r e w - g o r. p l

Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

WZ 31

WZ 26

38

pokojowe

pełne

łazienkowe pełne

7 szyb 2 szyby pełne

szer. 70 - 90

szer. 60 - 90

WZ 27szer. 60 - 90WZ 28szer. 60 - 90WZ 29szer. 60 - 90WZ 30szer. 60 - 90

32

3 szyby 35

40

33

3 szyby 36

4139

34

3 szyby 37

WZ 25szer. 60 - 90

pełne 2 szyby 4342
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

Wybarwienia 
drzwi malowanych

palisander

dąb

lakier 
bezbarwny

teak 85 brąz

orzech

teak

brunat jasnyzłoty dąb

biały
kryjący

zabielane

NOWOŚĆ! 
Na zamówienie 
malujemy drzwi 
efekt VINTAGE 
(postarzenie
struktury malarskiej)

WZ 24

pokojowe łazienkowe pełne

3 szyby 2 szyby 1 szyba pełne

szer. 60 - 90

WZ 22WZ 23 szer. 60 - 90szer. 60 - 90

WZ 20

WZ 21

49

53 54 55 56

47

44

48

45 46

50 51 524 szyby2 szybaświetlikpełne3 szyby 3 szyby

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

WZ 19

57 58 59 606 szyb 4 szyby 2 szyby pełne 

szer. 60 - 90

WZ 18

61 62 63 64 653 szyby2 szyby1 szybaświetlik pełne

szer. 60 - 90

WZ 17

3 szyby 66 67 68 692 szyby 1 szyba pełne

szer. 60 - 90



7w w w. d r e w - g o r. p l

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

palisander

dąb

lakier 
bezbarwny

teak 85 brąz

orzech

teak

brunat jasnyzłoty dąb

Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

NOWOŚĆ! 
Na zamówienie 
malujemy drzwi 
efekt VINTAGE 
(postarzenie
struktury malarskiej)

biały
kryjący

zabielane

Wybarwienia 
drzwi malowanych

WZ 14

77767574732 szyby 1 szyba świetlik pełnepełne

szer. 60 - 90 WZ 13

78 79łazienkowe pokojowe

szer. 60 - 90

WZ 16

70 71 729 szyby 3 szyby pełne 

szer. 60 - 90

WZ 12

80 81 82pokojowe łazienkowe pełne

szer. 60 - 90
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

83 84 85 86

HUGO

pokojowe 3 szyby pokojowe 2 szyby łazienkowe pełne 

szer. 60 - 90

FIGO

pełne PLUS 

szer. 60 - 90

8887 89 90pełne łazienkowe pokojowe

WZ 11

3 szyby

szer. 60 - 90

95949392 pełneświetlik1 szyba2 szyby91
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

Wybarwienia 
drzwi malowanych

palisander

dąb

lakier 
bezbarwny

teak 85 brąz

orzech

teak

brunat jasnyzłoty dąb

biały
kryjący

zabielane

NOWOŚĆ! 
Na zamówienie 
malujemy drzwi 
efekt VINTAGE 
(postarzenie
struktury malarskiej)

WZ 09

pokojowe

szer. 70 - 90

9796 98łazienkowe pełne

99

S 47

pełne

szer. 70 - 90

100 101pełne pełne

WZ 04 WZ 05szer. 70 - 90 szer. 70 - 90 WZ 96 XL

104102 103 pokojowełazienkowepełne

szer. 60 - 90

WZ 96

105pokojowe

szer. 60 - 90

106łazienkowe 107pełne
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

111110109108 DG XXDG X świetlikDG XDG XV

DG szer. 60 - 90

115114112 S-4 pokojowe

S

S-3 pokojowe113S-1 łazienkoweS pełne 

szer. 60 - 90

118117116 łazienkowepokojowe pełne

WZ 06 szer. 60 - 90

119 120 121

SL

pełne pokojowełazienkowe

szer. 60 - 90
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe / malowane

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

Wybarwienia 
drzwi malowanych

palisander

dąb

lakier 
bezbarwny

teak 85 brąz

orzech

teak

brunat jasnyzłoty dąb

biały
kryjący

zabielane

NOWOŚĆ! 
Na zamówienie 
malujemy drzwi 
efekt VINTAGE 
(postarzenie
struktury malarskiej)

świetlik 6pokojoweświetlik 1pełne

133pełne132131130

129128świetlik 3 127126125

pluspokojowe świetlik

DELTA

VIVA

szer. 70 - 90

szer. 70 - 90

122 123 124pokojowe pełne świetlik

CLASSIC szer. 70 - 90
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe

134 135 136 137pełne świetlik pełne świetlik

WZ 01 WZ 02szer. 70 - 90 szer. 70 - 90

ILAWA

pełnepełnepokojowe łazienkowełazienkowe pokojowe

szer. 60 - 90ZD szer. 60 - 90

138 139 140 141 142 143

szer. 70 - 90

144 145 146 147pełne świetlik 4 x pełne świetlik 2 x DG V świetlik DG V pełne

DRZWI SZKLONE 
SZYBĄ DECORMAT
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Drzwi sosnowe wewnętrzne - surowe

148 149 150 151 152pokojowe W6 łazienkowe W4 pełne pokojowe KS W6 łazienkowe KS W4

STANDARD szer. 60 - 90

D
W

U
SK

R
ZYD

ŁO
W

E

154153 pokojowepełne

szer. 120 - 150 KONSTRUKCJA:
Skrzydło drzwiowe wykonane z klejonki so-
snowej. Ramiaki pokryte naturalną okleiną 
sosnową natomiast kasetony wykonane są 
z klejonego drewna litego lub z płyty MDF 
obustronnie obłożone naturalną okleiną so-
snową. Całość materiału poddana jest selek-
cji jakościowej podczas procesu produkcji.

OKUCIA:
Zamek 72/50 pod wkładkę, na klucz lub WC. 
Zawiasy czopowe ozdobne (typu Retro) lub 
czopowe proste.

WYMIARY:
Szerokość skrzydeł podana przy poszcze-
gólnych modelach. Wysokość skrzydeł 2030 
mm. Możliwość wykonania drzwi nietypo-
wych. Dowolność wyboru szerokości i modeli 
skrzydeł przy drzwiach dwuskrzydłowych.

OŚCIEŻNICE:
Ościeżnice wykonane z zastosowaniem kle-
jonego drewna sosnowego pokryte naturalną 

listwa sosnowa

ościeżnica sosnowa 
stała z uszczelką

ościeżnica sosnowa
regulowana

ościeżnica sosnowa
regulowana z opaską stałą

ćwierćwałek sosnowy nakładka sosnowa 
na istniejące ościeżnice metalowe

okleiną sosnową zaopatrzone w uszczelkę, 
zawiasy czopowe (typu Retro) lub czopowe 
proste oraz zaczep do zamka. Możliwość 
wykonania ościeżnic regulowanych w za-
leżności od grubości muru – na zamówienie 
(indywidualna wycena).

WYKOŃCZENIE:
Skrzydło i ościeżnica malowane w kolorach 
wg wybarwień pokazanych we wzorniku lub 
nie malowane do samodzielnego wykończe-
nia. W drzwiach okienkowych zamontowana 
szyba decormat. Modele łazienkowe z pod-
cięciem WC  lub tuleje wentylacyjne.

DOPUSZCZONE DO OBROTU:
Aprobata Techniczna
ITB AT-15-6912/2012

OŚCIEŻNICE, LISTWY

DRZWI SZKLONE 
SZYBĄ DECORMAT
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Drzwi jesionowe wewnętrzne

DG X DG XX DG XV

pełne świetlik 1 szyba 2 szyby 3 szyby

pełne

pełne

świetlik

1 szyba

1 szyba

2 szyby

2 szyby pełne 3 szyby 9 szyb

3 szyby

1J 2J 3J

4J 5J 6J 7J 8J

9J

16J

10J

17J

11J

18J

12J 13J 14J 15J

19J

DG

WZ 11

WZ 14 WZ 16

WZ 17

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90 szer. 60 - 90

szer. 70 - 90

JESION

DEKOR JESIONOWY
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Drzwi jesionowe wewnętrzne

pełne

pełne

pełne pełne

pełnepełne

świetlik

1 szyba

świetlik łazienkowe

2 szyby2 szyby

1 szyba 2 szyby 3 szyby

2 szyby 3 szyby

2 szyby 4 szyby pokojowe

7 szyby

20J

25J

29J 33J

38J36J

21J

26J

30J 34J

39J37J

22J 23J 24J

27J 28J

31J 32J 35J

40J

WZ 18

WZ 20

WZ 21

WZ 26

WZ 24

WZ 25

szer. 60 - 90

szer. 70 - 90

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

DEKOR JESIONOWY
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Drzwi jesionowe wewnętrzne

pełne

pełne łazienkowe pokojowe

3 szyby pokojowełazienkowepełne41J

46J 47J 48J

45J44J43J42J

WZ 27 WZ 30 WZ 32

WZ 35

szer. 60 - 90 szer. 60 - 90 szer. 60 - 90

szer. 60 - 90

ościeżnica jesionowa 
stała z uszczelką

ościeżnica jesionowa
regulowana

listwa jesionowa ćwierćwałek jesionowy

ościeżnica jesionowa 
regulowana z opaską stałą

OŚCIEŻNICE, LISTWY

czopowe proste.

WYMIARY:
Szerokość skrzydeł podana przy poszcze-
gólnych modelach. Wysokość skrzydeł 2030 
mm. Możliwość wykonania drzwi nietypo-
wych. Dowolność wyboru szerokości i modeli 
skrzydeł przy drzwiach dwuskrzydłowych.

OŚCIEŻNICE:
Ościeżnice wykonane z zastosowaniem 
klejonego drewna jesionowego pokryte 
naturalną okleiną jesionową zaopatrzone 

w uszczelkę, zawiasy czopowe (typu Retro) 
lub czopowe proste oraz zaczep do zamka. 
Możliwość wykonania ościeżnic regulowa-
nych w zależności od grubości muru – na 
zamówienie (indywidualna wycena ).

WYKOŃCZENIE:
Skrzydło i ościeżnica lakierowane - lakier 
bezbarwny lub nie malowane do samodziel-
nego wykończenia. W drzwiach okienkowych 
zamontowana szyba decormat. Modele ła-
zienkowe z podcięciem WC lub tuleje na 
zamówienie.

DOPUSZCZONE DO OBROTU:
Aprobata Techniczna
ITB AT-15-6912/2012

KONSTRUKCJA:
Skrzydło drzwiowe wykonane z wykorzysta-
niem z wykorzystaniem klejonki. Ramiaki 
obustronnie pokryte naturalną okleiną jesio-
nową, kasetony wykonane są z klejonego 
drewna litego lub z płyty MDF obustronnie 
obłożone naturalną okleiną jesionową. Ca-
łość materiału poddana jest selekcji jako-
ściowej podczas procesu produkcji.

OKUCIA:
Zamek 72/50 pod wkładkę, na klucz lub WC. 
Zawiasy czopowe ozdobne (typu Retro) lub 

DEKOR JESIONOWY
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Drzwi wejściowe - płycinowe malowane

MB 1

MB 4 MB 5 MB 6 MB 7

MB 2 MB 3

szer. 80 - 90

szer. 80 - 90

listwa malowana biała

KONSTRUKCJA:
Rama konstrukcyjna wykonana z drewna sosnowego. Całość jest obustronnie obłożona płytą MDF, zapro-
jektowaną według najnowszych trendów wzornictwa. Całość materiału poddana jest selekcji jakościowej 
podczas procesu produkcji.

OKUCIA:
Zamek 72/50 pod wkładkę na zamówienie. Dodatkowy zamek górny, trzybolcowy pod wkładkę. Zawiasy 
proste, regulowane.

WYMIARY:
wysokość: 2030 mm, szerokość: 80-90 cm.

OŚCIEŻNICE:
Ościeżnica stała 9 cm z uszczelką, malowana lub na zamówienie ościeżnica regulowana.

WYKOŃCZENIE:
Skrzydła i ościeżnice malowane na kolor  wg wzornika.

DOPUSZCZONE DO OBROTU:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6851/2012

ościeżnica stała z uszczelką, 
malowana biała

OŚCIEŻNICE, LISTWY

biały

Wybarwienia 
drzwi MB

grafit

brąz
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Drzwi zewnętrzne - malowane

Prezentowane w folderze kolory 
należy traktować jako poglądowe.

Wybarwienia drzwi 
malowanych

palisander

teak 85

brązorzech

teak złoty dąb

KONSTRUKCJA:
Skrzydło drzwiowe wykonane z zastosowaniem 
klejonki sosnowej obustronnie obłożonej sklejką 
iglastą z zastosowaniem kleju o klasie wodood-
porności D4. Izolację stanowi warstwa styropianu 
o grubości 40 mm. Całość materiału poddana jest 
selekcji jakościowej podczas procesu produkcji.

OKUCIA:
Zamek drzwiowy standard 72/50 pod wkładkę 
oraz górny zamek trzybolcowy pod wkładkę. 
Zawiasy dwudzielne fi 20 regulowane. Szyba 
zespolona o grubości 18 mm. Możliwość zamon-
towania okapnika (opcja za dopłatą ).

WYMIARY:
Wysokość skrzydła 2030 mm, szerokość z oścież-
nicą 1000 mm, grubość skrzydła drzwiowego 
60 mm.

OŚCIEŻNICE:
Wykonane z klejonego drewna litego sosno-
wego o grubości 50 mm i szerokości 120 mm 
zaopatrzona w uszczelkę, zawiasy i zaczepy do 
zamków. Istnieje możliwość wykonanie ościeżnicy 
regulowanej (opcja za dopłatą ).

WYKOŃCZENIE:
Drzwi malowane z zastosowaniem materiałów 
firmy SIGMA w palecie kolorów podanej we 
wzorniku.

DG-II pełne DG-II świetlik DG-III świetlik DG-III pełne DG-IV świetlik

DG-VI świetlik

DZG-1 DZG-2 DZG-3 DZG-4 DZG-5

DZG-7

DG-VI pełne

1C 2C 3C 4C 5C

7C

1A 2A 3A 4A 5A

6A

6C

Drzwi wejściowe zewnętrzne

Drzwi wejściowe ocieplane

KONSTRUKCJA:
Skrzydło drzwiowe wykonane z zastosowaniem 
klejonki sosnowej obustronnie obłożonej sklejką 
liściastą wodoodporną o grubości 60 mm (płyta 
STADUR ).Wypełnienie stanowi warstwa izolacyjna 
o grubości 24 mm. Całość materiału poddana jest 
selekcji jakościowej podczas procesu produkcji.

OKUCIA:
Zamek drzwiowy standard 72/50 pod wkładkę 
oraz górny zamek trzybolcowy pod wkładkę. 
Zawiasy dwudzielne fi 20 regulowane. Szyba 
zespolona o grubości 24 mm.

WYMIARY:
Wysokość skrzydła 2030 mm, szerokość z oścież-
nicą 1000 mm, grubość skrzydła drzwiowego 
60 mm.

OŚCIEŻNICE:
Wykonane z klejonego drewna litego sosno-
wego o grubości 50 mm i szerokości 120 mm 
zaopatrzona w uszczelkę, zawiasy i zaczepy do 
zamków. Istnieje możliwość wykonanie ościeżnicy 
regulowanej (opcja za dopłatą ).

WYKOŃCZENIE:
Drzwi malowane z zastosowaniem materiałów 
firmy SIGMA w palecie kolorów podanej we 
wzorniku.
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Skrzydła drzwiowe - płyta płaska HDF

pełne łazienkowe pokojowe1D 2D 3D

ZARA szer. 60 - 90

pełne łazienkowe pokojowe4D 5D 6D

ZEKKA szer. 60 - 90

pełne łazienkowe pokojowe13D 14D 15D

TANGO szer. 60 - 90

pełne łazienkowe pokojowe16D 17D 18D

STANDARD BS szer. 60 - 90

pełne łazienkowe pokojowe7D 8D 9D

AREO szer. 60 - 90

pełne łazienkowe pokojowe10D 11D 12D

RIKO szer. 60 - 90

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe.

Kolorystyka
dekoru

orzechdąb sonoma



Firma „Drew-Gór Drzwi” Sp. z o.o. jest producentem drzwi z drewna sosnowego oraz 
skrzydeł z płyty HDF. Istnieje na rynku od 1989 roku i stanowi kontynuacje strategi 
i produkcji P.Z.S. „Drew-Gór” K. Górski. W oparciu o długoletnie doświadczenie 
proponujemy Państwu wysokiej jakości wyroby wytwarzane z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.

Naszym klientom oferujemy drzwi i skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe sosnowe 
w stanie surowym i malowane, drzwi ocieplane zewnętrzne oraz szeroką gamę 
skrzydeł drzwiowych płaskich z płyty HDF. Ponadto nasz asortyment obejmuje 
również okienka inwentarskie, regały drewniane i inne elementy stolarki budowlanej.

Drewno sosnowe pozyskiwane jest bezpośrednio z Lasów Państwowych zarzą-
dzających drewnem zgodnie z uznanymi na całym świecie zasadami i kryteriami 
ochrony przyrody i środowiska, które potwierdzone są posiadanym międzynaro-
dowym certyfikatem FSC.

Firma „Drew-Gór Drzwi” posiada sprawnie funkcjonującą ogólnopolską sieć 
sprzedaży, rozwijając jednocześnie współpracę z odbiorcami z Niemiec, Słowacji, 
Irlandii i Czech. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów realizujemy również 
pojedyńcze i indywidualne zamówienia naszych klientów oraz preferowanych przez 
nich zmian dotyczących wszelkiego typu zmian wymiarów i oczekiwań wizualnych 
w elastycznym systemie cenowym.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty wyróżniały się innowacyjnością, 
wyszukanym wzornictwem oraz wysokim poziomem wykonania. Po prostu „Tra-
dycja i Nowoczesność”.

Kontakt:

tel. 89 640 10 08

tel. wew. 20 - obsługa klienta

tel. wew. 21 - ksiegowość

tel. wew. 22 - zaopatrzenie

fax: 89 640 11 36 

14-200 Iława, Karaś 46

e-mail: biuro@drew-gor.pl

      drewgordrzwi

Nasz przedstawiciel:

www.drew-gor.p l www.drew-gor.p l

PRODUCENT DRZWI,
USŁUGI I SPRZEDAŻ 
TARTACZNA Katalog drzwi


