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Mikea - Fabryka drzwi

Kierunki otwierania drzwi

•	 20	lat	doświadczenia	oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Nasi Klienci otrzymują pełną gamę produktów w szerokiej palecie kolorystycznej oraz wzorniczej, co umożliwia dopasowanie ich do wnętrz zarówno 
tradycyjnych jak i  awangardowych, tworząc indywidualną, niepowtarzalną atmosferę i klimat. 

•	 Wierność	współczesnym	normom	technologicznym - produkowane przez nas drzwi spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej  
stolarce budowlanej: są odporne na polskie warunki atmosferyczne, ekologiczne oraz energooszczędne, charakteryzują się wysoką jakością,  
estetyką wykonania i naturalnym wyglądem, konkurując przy tym cenowo z produktami innych firm.  

•	 Stały	nadzór	nad	jakością	produktów - nasze wyroby powstają od podstaw na terenie naszego zakładu w Tychach, co pozwala na elastyczność 
oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta bliskie spotykanemu raczej w małych manufakturach niż w dużych firmach produkcyjnych. Mamy 
przy tym pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego co daje nam gwarancję, że do naszego Klienta trafia produkt najwyższej 
jakości. 

•	 Wyróżniające	parametry	techniczne – dzięki naszemu doświadczeniu w branży stolarki otworowej stworzyliśmy produkt, który spełnia wszystkie 
najważniejsze cechy drzwi zewnętrznych. Stalowe skrzydło z drewnianym ramiakiem, z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliuretanowej jest ciepłe 
(brak mostków termicznych) i mocne. Fabrycznie skręcone z metalową lub drewnianą (polecana opcja) ościeżnicą tworzy z nią doskonale  
funkcjonujący komplet. Dzięki stałemu śledzeniu trendów stylistycznych, dbamy, aby drzwi w Państwa domach były spójne z całością wystroju.  

•	 Ciągłe	doskonalenie	produktów - wieloletnie doświadczenie pozwoliły nam rozszerzyć naszą ofertę o innowacyjną i zaawansowaną technicznie 
linię drzwi Thermika. Według naszych badań są to obecnie najcieplejsze drzwi stalowe na naszym rynku. Połączyliśmy w nich wszystkie zalety drzwi 
energooszczędnych oraz antywłamaniowych, tworząc drzwi o doskonałej (U=1,0 [w/m2*K]) termoizolacyjności, posiadające równocześnie II klasę 
odporności na włamanie. Konstrukcyjnie identyczne drzwi linii Thermika II wyposażamy w niskoemisyjne zestawy szybowe o świetnym  
współczynniku przenikania ciepła U=0,7 [w/m2*K]  Takie parametry  przekładają się nie tylko na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów 
ale także na obniżenie ich rachunków za ogrzewanie. 

•	 Autorskie	rozwiązania	techniczne – Na szczególną uwagę zasługuje pokrycie skrzydła  powłoką winylową o podwyższonej odporności  
na ścieranie i promieniowanie UV. Nawet podczas długotrwałej, intensywnej eksploatacji przez wiele lat na drzwiach Mikea nie znajdziecie Państwo 
śladów wytarć rysunku słojów przy zamkach czy klamkach, a i całe drzwi długo zachowają swój oryginalny, niewyblakły kolor.  

•	 Polskie	materiały	i	jakość	wykonania - nasze drzwi to bez wyjątku produkty polskie, wytworzone w niemal 100% z rodzimych komponentów  
w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach.  

Zachęcamy	do	zapoznania	się	z	całym	naszym	asortymentem.	Z	pewnością	znajdą	w	nim	Państwo	drzwi	odpowiadające	Waszym	potrzebom.

Lewe czy prawe drzwi? Stań przed drzwiami w taki sposób by otworzyć je przez 
pociągnięcie drzwi do siebie. Jeżeli zawias znajduje się po lewej stronie oznacza to, 
że drzwi są lewe, jeżeli po prawej drzwi są prawe.
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Spis	treści

Thermika	/	Thermika	II	-	opis

Thermika

Thermika	II	-	INOX	/	z	witrażem	AT

Thermika	II	z	witrażem	CT	/	Lima

Thermika	II	-	Herba	/	Violin

Thermika	II	-	Kwadro	/	Fala

Linia	Klasyczna	-	opis

Linia	Klasyczna	z	witrażem	typu	C	/	D

Linia	Klasyczna	z	witrażem	typu	A	/	B

Linia	Klasyczna	-	drzwi	pełne

Nowa	Linia	-	opis

Nowa	Linia	-	INOX	/	Kwadro	

Nowa	Linia	-	Lima	/	Fala

Nowa	Linia	-	Herba	/	Violin

Linia	Basic	-	opis

Naświetla	górne	i	doświetla	boczne

Drzwi	dwuskrzydłowe	-	opis

Drzwi	dwuskrzydłowe	-	najpopularniejsze	konfiguracje

Wymiary	i	przekroje

Akcesoria
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Thermika
Termoizolacyjne	drzwi	antywłamaniowe	klasy	2.	
Szczególnie	zalecamy	do	domów	energooszczędnych.

Linia drzwi THERMIKA to dla nas szczególny powód do dumy. Produkty z tej linii 
to optymalne połączenie właściwości  termoizolacyjnych z antywłamaniowymi. 
Charakteryzują się one doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła 1,0 [W/
m2*K], oraz 2-gą klasą antywłamaniowości. Masywne skrzydło o grubości 57 
milimetrów jest wypełnione sztywną pianką poliuretanową, obecnie najcieplej-
szym wypełnieniem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwa-
łym i intensywnym używaniu gwarantuje pokrycie go powłoką winylową 
o podwyższonej odporności na ścieranie i promieniowanie UV. Jest ono osadzone 
w drewnianej ościeżnicy, pokrytej okleiną w kolorze skrzydła z progiem. 
Szczelność zestawu zapewniają dwie uszczelki akrylowe. 

Drzwi THERMIKA na życzenie klienta możemy skrócić  do pożądanych wymiarów 
nawet o 16 centymetrów. 

Zastosowanie

Dostępne	szerokości

Dostępne	ościeżnice

Standardowe/podstawowe	cechy	produktu

Thermika		II
Termoizolacyjne	drzwi	z	przeszkleniem.	
Szczególnie	zalecamy	do	domów	energooszczędnych.	

Przeszklenia w tym modelu to wyłącznie niskoemisyjne zestawy szybowe o dos-
konałym współczynniku przenikania ciepła U=0,7[w/m2*K] Pozostałe elementy 
konstrukcji drzwi linii THERMIKA II są oparte na rozwiązaniach technicznych 
identycznych z modelem THERMIKA .

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Wizjer panoramiczny     

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty

Antaba INOX z okuciem Solo

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła   

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar  

Możliwość skrócenia na żądany wymiar, maksymalnie o 16 cm

Klasa 2 antywłamaniowości   wg PN EN 1627:2011   

Udokumentowany współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/m2*K]  

Głebokotłoczone skrzydło o grubości 57 mm wypełnione sztywną pianką 
poliuretanową w komplecie z ościeżnicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach  

2 uszczelki  akrylowe, w skrzydle i ościeżnicy    

Listwa okapowa (przy drzwiach otwieranych do środka)   

UWAGA warunkiem utrzymania atestu antywłamaniowości do drzwi Thermika jest zastosowanie wkładek

patentowych klasy 4 oraz klamek klasy 3 (patrz str. 23)

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub 
wewnętrzne drzwi wejściowe

Jednoskrzydłowe       80, 90

Drewniana (soft)       Okleinowana w kolorze skrzydła z progiem
aluminiowym z przekładką termiczną

strona katalogu

str. 23

str. 23

str. 23

str. 23

str. 19

Termoizolacyjne drzwi antywłamaniowe	KLASA	2

Współczynnik przenikania ciepła U	=	1,0	[W/m2*K]

stalowe
wzmocnienie

przylga okleinowana
w kolorze skrzydła

pogrubiony
ramiak sosnowy

blacha stalowa ocynkowana
pokryta folią drewnopodobną

sztywna pianka
poliuretanowa

ościeżnica drewniana
okleinowana

uszczelki akrylowe
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Model drzwi: Thermika - 4+2 panele
Kolor: złoty dąb

Model drzwi: Thermika - płaskie
Kolor: winchester

Model drzwi: Thermika - 9 paneli
Kolor: orzech

Thermika
4+2 panele / 9 paneli

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Thermika
drzwi płaskie

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Styl	i	elegancję	drzwi	Mikea
doskonale	podkreślą	opcjonalne

opaski	wykończeniowe	(patrz	str.	23)

Drzwi	Linii	Thermika	to	optymalne
połączenie	własności	termoizolacyjnych

z	antywłamaniowymi

U=1,0	[W/m2*K]

U=1,0	[W/m2*K]
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Model drzwi: Thermika II - Escada - INOX
Kolor: antracyt, witraż: TI 1

Model Drzwi: Thermika II
Kolor: mahoń, witraż: AT2 czarne diamenty

AT2
czarne diamenty

AT1
antisol

Model drzwi: Thermika II - Lima - INOX
Kolor: złoty dąb, witraż: TI 4

Model drzwi: Thermika II - Elevado - INOX
Kolor: winchester, witraż: TI 7

NOWOŚĆ!	Thermika	II	-	INOX

Drzwi	Thermika	II	z	przeszkleniem	AT

Thermika	II
9 paneli z przeszkleniem AT

800, 900 mm

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

Dostępna	kolorystyka

NOWOŚĆ!
THERMIKA	II
INOX

NOWOŚĆ!
THERMIKA	II

AT
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Model drzwi: Thermika II - Lima
Kolor: mahoń, witraż: TL 4

Model drzwi: Thermika II
Kolor: mahoń, witraż: CT8 kryształ

CT8
kryształ

TL 3

CT2
słoneczko

TL 4 TL 1

Thermika	II
Lima

Thermika	II
4+2 panele z przeszkleniem CT

Drzwi	Thermika	II	wyposażamy	
wyłącznie	w	niskoemisyjne	wkłady

szybowe	U=0,7	[W/m2*K]

Thermika	II	-	Lima

Drzwi	Thermika	II	z	przeszkleniem	CT

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

Drzwi	fabrycznie	zmontowane	
z	ościeżnicą	to	szybki	
i	łatwy	montaż.
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Model drzwi: Thermika II - Violin
Kolor: orzech, witraż: TV 2

Model drzwi: Thermika II - Herba
Kolor: złoty dąb, witraż: TH 2

TV 1 TV 2

Thermika	II
Violin

Skrzydło	drzwiowe	wypełnione	jest	
sztywną	pianką	poliuretanową,	obecnie
najcieplejszym	wypełnieniem	na	rynku.

Thermika	II	-	Violin

Thermika	II	-	Herba

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

TH 1 TH 2

Thermika	II
Herba

By	w	pełni	dopasować	drzwi	
do	Twoich	potrzeb	skracamy	je	na	podany	

wymiar,	nawet	o	16	cm.
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Model drzwi: Thermika II - Fala
Kolor: biały, witraż: TF 3

Model drzwi: Thermika II - Kwadro
Kolor: orzech, witraż: TK 4

TF 1 TF 3 TF 2

Thermika	II
Fala

Czy	wiesz,	że	dzięki	drewnianej	ościeżnicy
nie	zobaczysz	szronu	na	drzwiach	nawet	

podczas	największych	mrozów?

Thermika	II	-	Fala

Thermika	II	-	Kwadro

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

TK 3 TK 4

Thermika	II
Kwadro

Zachowanie	estetycznego	wyglądu
w	długotrwałym,	intensywnym	użytkowaniu	
gwarantuje	pokrycie	skrzydła	okleiną	
o	podwyższonej	odporności	na	ścieranie.
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Linia	Klasyczna
Tradycyjne	polskie	wzornictwo	i	doskonałe	parametry	techniczne.

Te zewnętrzne drzwi wejściowe mogą być pełne lub przeszklone. Dzięki innowa-
cyjnym rozwiązaniom technicznym pomimo lekkiej konstrukcji są one sztywne i wy-
trzymałe. Dodatkowo charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przenika-
nia ciepła U, który w zależności od wersji  może wynosić nawet 1,25 [W/m²*K]. 
Głęboko tłoczone skrzydło drzwi, oparte, w celu eliminacji mostków termicznych 
na drewnianym ramiaku, wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową, najcieplej-
szym obecnie wypełnieniem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długo-
trwałym intensywnym użytkowaniu gwarantuje pokrycie skrzydła okleinami 
o podwyższonej odporności na ścieranie oraz promieniowanie UV. Bezpieczeństwo 
zapewniają 2 solidne zamki oraz 3 zawiasy antywyważeniowe, z regulacją położenia 
skrzydła w dwóch płaszczyznach, identyczne jak w antywłamaniowych drzwiach 
Thermika. Drzwi linii klasycznej oferujemy w wariantach jedno i dwuskrzydłowych. 
Produkty z tej linii mogą być wyposażone w ościeżnice do wyboru, drewniane lub  
metalowe (spawane), wykończone w powłokach drewnopodobnych bądź jednolitych 
wg RAL.

Na życzenie klienta drzwi Linii Klasycznej możemy wyposażyć w naświetla górne 
i boczne (katalog strona 19), a także dokonać fabrycznego skrócenia do podanego 
wymiaru nawet o 19 centymetrów. Przy zastosowaniu ościeżnicy drewnianej 
możliwy jest skrót nawet do 23 centymetrów, przy czym w zakresie między 19 a 23 
centymetrami obowiązuje dodatkowa opłata.

Zastosowanie

Dostępne	szerokości

Dostępne	ościeżnice

Wyposażenie	standardowe

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Głębokotłoczone skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką 
poliuretanową w komplecie z wybraną ościeżnicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Wizjer panoramiczny 

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty katalogowej 

Progi do drzwi z ościeżnica metalową do wyboru z oferty katalogowej 

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła 

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar 

Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku) 

Możliwość skrócenia: max o 19 cm (o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą) 

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub 
wewnętrzne drzwi wejściowe

Jednoskrzydłowe       80, 90, 100 (drzwi płaskie, wyłącznie złoty dąb i orzech)

Dwuskrzydłowe       121(80+40), 131(90+40)

Drewniana (soft)

Metalowa (soft)    

okleinowana w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym 
z przekładką termiczną

spawana z wykończeniem drewnopodobnym w kolorze
skrzydła lub malowana w kolorze wg RAL

Współczynnik przenikania ciepła U	od	1,25	[W/m2*K]

sztywna ościeżnica metalowa 
pełna (soft), spawana 

w kolorze skrzydła

uszczelka
akrylowa

uszczelka
akrylowa

przylga okleinowana
w kolorze skrzydła

przylga okleinowana
w kolorze skrzydła

ramiak
drewniany

ramiak
drewniany

płyciny drzwi z blachy 
ocynkowanej pokrytej folią 
winylową drewnopodobną

płyciny drzwi z blachy 
ocynkowanej pokrytej folią 
winylową drewnopodobną

wypełnienie
sztywną pianką
poliuretanową

wypełnienie
sztywną pianką
poliuretanową

ościeżnica drewnian (soft), 
okleinowana w kolorze 

skrzydła

strona katalogu

str. 23

str. 23

str. 23

str. 23

str. 19

Wymiary montażowe oraz przekroje drzwi znajdują się na stronie 22
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Linia	Klasyczna
z witrażem typu C

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Model drzwi: 4+2 panele
Kolor: mahoń, witraż: C18 kryształ

Model drzwi: 4+2 panele
Kolor: złoty dąb, witraż: D44 stokrotki

Model drzwi: 6 paneli
Kolor: orzech, witraż: C12 słoneczko

C11
cytryna

Linia	Klasyczna
4+2 panele z witrażem typu D

Czy	wiesz,	że	sztywna	
pianka poliuretanowa 
stosowana	w	naszych
drzwiach	to	obecnie	
najcieplejsze

wypełnienie	na	rynku?

Linia	Klasyczna	z	witrażem	typu	C

4	+	2	panele	z	witrażem	typu	D

C12
słoneczko

C18
kryształ

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

D44
stokrotki

D42
czarne diamenty

D41
reflex
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Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: orzech włoski, witraż: B26 dwa kryształy

Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraż: A32 czarne diamenty

B22
dwa diamenty

B26
dwa kryształy

B21
reflex

Linia	Klasyczna
9 paneli z witrażem typu B

9	paneli	z	witrażem	typu	B

9	paneli	z	witrażem	typu	A

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

A34
stokrotki

A32
czarne diamenty

A31
reflex

A36
megres

Linia	Klasyczna
9 paneli z witrażem typu A

Drzwi	Mikea	to	bez	wyjątku	produkty
polskie,	wytwarzane	niemal	w	100%
z	rodzimych	komponentów	w	naszym
zakładzie	produkcyjnym	w	Tychach.
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Linia	Klasyczna	-	drzwi	pełne

800, 900 mm

1000 mm wyłącznie drzwi płaskie

Dostępna	kolorystyka
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Nowa	Linia
Elegancja	i	jakość	w	nowoczesnej	formie.

Te zewnętrzne drzwi wejściowe swój elegancki i solidny wygląd zawdzięczają 
bogatej palecie, harmonijnie współgrających z współczesnymi trendami wzorniczy-
mi przeszkleń, które montowane są w specjalnie dla tego modelu zaprojekto-
wanych, nowoczesnych, szerokich  ramkach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
technicznym pomimo lekkiej konstrukcji są one sztywne i wytrzymałe. Skrzydło 
drzwi, oparte, w celu eliminacji mostków termicznych na drewnianym ramiaku, 
wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową, najcieplejszym obecnie wypełnie-
niem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwałym intensywnym 
użytkowaniu gwarantuje pokrycie skrzydła  specjalnymi  okleinami o podwyższonej 
odporności na ścieranie oraz promieniowanie UV. Bezpieczeństwo zapewniają 2 
solidne zamki oraz 3 zawiasy antywyważeniowe, z regulacją położenia skrzydła 
w dwóch płaszczyznach, identyczne jak w antywłamaniowych drzwiach Thermika. 
Drzwi Nowej Linii są produkowane w wariantach jedno i dwuskrzydłowych. 
Jako produkt grupy Premium oferujemy je wyłącznie z ościeżnicami wykończonymi 
ze strukturą drewna tak metalowymi  jak i drewnianymi.

Na życzenie klienta drzwi Nowej Linii możemy  wyposażyć w naświetla górne i boczne 
(katalog strona 19). Możemy również dokonać  fabrycznego skrócenia do podanego 
wymiaru nawet o 19 centymetrów. Przy zastosowaniu ościeżnicy drewnianej 
możliwy jest skrót nawet do 23 centymetrów, przy czym w zakresie między 19 a 23 
centymetrami obowiązuje dodatkowa opłata.

Zastosowanie

Dostępne	szerokości

Dostępne	ościeżnice

Wyposażenie	standardowe

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Wymiary montażowe oraz przekroje drzwi znajdują się na stronie 22

Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie 
z wybraną ościeżnicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Witraże z nowoczesną szeroką ramką

Wizjer panoramiczny

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty

Progi do drzwi z ościeżnica metalową do wyboru z oferty katalogowej

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar

Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku)

Możliwość skrócenia: max o 19 cm (o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą)

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne 
lub wewnętrzne drzwi wejściowe      
 

Jednoskrzydłowe       80, 90 lub 100 (wyłacznie złoty dąb i orzech)

Dwuskrzydłowe       121(80+40), 131(90+40)

Drewniana (soft)    

Metalowa (soft)

Nowa	Linia	-	ponadczasowe	wzornictwo

sztywna ościeżnica metalowa 
pełna (soft), spawana 

w kolorze skrzydła

uszczelka
akrylowa

uszczelka
akrylowa

przylga okleinowana
w kolorze skrzydła

przylga okleinowana
w kolorze skrzydła

ramiak
drewniany

ramiak
drewniany

płyciny drzwi z blachy 
ocynkowanej pokrytej folią 
winylową drewnopodobną

płyciny drzwi z blachy 
ocynkowanej pokrytej folią 
winylową drewnopodobną

wypełnienie
sztywną pianką
poliuretanową

wypełnienie
sztywną pianką
poliuretanową

ościeżnica drewnian (soft), 
okleinowana w kolorze 

skrzydła

strona katalogu

str. 23

str. 23

str. 23

str. 23

str. 19

Okleinowana ze strukturą drewna w kolorze skrzydła 
z progiem aluminiowym z przekładką termiczną

Spawana z wykończeniem drewnopodobnym 
w kolorze skrzydła
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Model drzwi: Nowa Linia - Escada - INOX
Kolor: antracyt, witraż: MI 1

Model drzwi: Nowa Linia - Lima - INOX
Kolor: złoty dąb, witraż: MI 4

Model drzwi: Nowa Linia - Elevado - INOX
Kolor: winchester, witraż: MI 7

NOWOŚĆ!	Nowa	Linia	-	INOX

Model drzwi: Kwadro
Kolor: orzech, witraż: MK 3

Nowa	Linia	-	Kwadro

MK 1 MK 4 MK 3

Nowa	Linia
Kwadro

Czy	wiesz,	że	dzięki	drewnianej	
ościeżnicy	nie	zobaczysz	szronu
na	drzwiach	nawet	podczas
największych	mrozów?

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

1000 mm

NOWOŚĆ!
NOWA	LINIA
INOX

800, 900 mm

Dostępna	kolorystyka

1000 mm

Es
ca
da

Li
m
a

El
ev
ad
o
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Model drzwi: Fala
Kolor: biały, witraż: MF 2

MF 1 MF 2

Nowa	Linia
Fala

Nowa	Linia	-	Fala

Styl	i	elegancję	drzwi	Mikea
doskonale	podkreślą	opcjonalne

opaski	wykończeniowe	(patrz	str.	23)

Skrzydło	fabrycznie	zmontowane
z	ościeżnicą	tworzy	z	nią	dopasowany,
doskonale	funkcjonujący	komplet.

800, 900 mm

1000 mm

Dostępna	kolorystyka

Model drzwi: Lima
Kolor: mahoń, witraż: ML 4

ML 1 ML 4 ML 3

Nowa	Linia
Lima

Nowa	Linia	-	Lima

800, 900 mm

1000 mm

Dostępna	kolorystyka
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

800, 900 mm

1000 mm

Dostępna	kolorystyka

800, 900 mm

1000 mm

Dostępna	kolorystyka

Model drzwi: Herba
Kolor: złoty dąb, witraż: MH 2

Profilowane	ościeżnice	typu	soft
oferujemy	w	standardzie	zarówno
metalowe	jak	i	drewniane.

Nowa	Linia	-	Herba

MH 1 MH 2

Nowa	Linia
Herba

Model drzwi: Violin
Kolor: orzech, witraż: MV 2

MV 1 MV 2

Nowa	Linia
Violin

Nowa	Linia	-	Violin

By	w	pełni	dopasować	drzwi	do	Twoich	
potrzeb	skracamy	je	na	podany	wymiar,
nawet	o	19	cm	(16	cm	w	Linii	Thermika).
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Jednoskrzydłowe       80, 90

Metalowa

Dostępne wersje

Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie 
z ościeżnicą stalową połówkową

2 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

Uszczelka akrylowa

1 zamek patentowy

Wizjer panoramiczny

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty

Próg aluminiowy

Możliwość skrócenia drzwi, maksymalnie o 19 cm

Linia	Basic
Ocieplane	drzwi	ogólnego	stosowania.

Drzwi Linii Basic to produkt dla zwolenników funkcjonalności i prostej formy. 
Wyposażone są w pozbawione przetłoczeń, powlekane lakierem akrylowym 
skrzydło o grubości 42 milimetrów pełne lub z przeszkleniem. Wypełnienie skrzydła 
stanowi sztywna pianka poliuretanowa, co gwarantuje bardzo dobre własności 
termoizolacyjne. Bezpieczeństwo wnętrza zapewnia solidny zamek patentowy 
oraz  osadzenie skrzydła drzwi w sztywnej, spawanej ościeżnicy, która pokryta 
lakierem proszkowym w kolorze skrzydła, zaopatrzona w 2 zawiasy antywyważeniowe 
z regulacją oraz uszczelkę tworzy z nim harmonijną całość. Na życzenie drzwi 
Linii Basic możemy skrócić do pożądanych wymiarów nawet o 19 centymetrów.

Dostępne	szerokości

Dostępne	ościeżnice

Wyposażenie	standardowe

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Linia	Basic	z	przeszkleniem

Dostępna	kolorystyka

uszczelka
akrylowa

ramiak drewniany wypełnienie sztywną pianką
poliuretanową

płyciny drzwi z blachy 
ocynkowanej, powlekanej 

farbą akrylową

sztywna ościeżnica metalowa 
połówkowa, spawana,

w kolorze skrzydła

połówkowa spawana, malowana proszkowo 
w kolorze skrzydła

pełna lub z przeszkleniem

strona katalogu

str. 23

str. 23

str. 23

Linia	Basic	-	pełne
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Okleinowana ze strukturą drewna w kolorze skrzydła lub malowana w kolorze wg RAL

Szkło niskoemisyjne U=1,0 [W/m2*K]

Szkło niskoemisyjne U=1,2 [W/m2*K]

Panel sandwiczowy 42 mm

Naświetla	górne	i	doświetla	boczne
Więcej	światła	w	domu,	dokładnie	na	podany	wymiar.

Produkt dedykowany do dowolnych drzwi Mikea wyposażonych w ościeżnicę drewnianą 
(Nowa Linia, Linia Klasyczna, Linia Thermika oraz Thermika II). Konstrukcja naświetli naszej 
produkcji oparta jest na termoizolacyjnej ramie drewnianej wykończonej w identyczny sposób 
jak ościeżnica drzwi. Wypełnienia ram stanowią wyłącznie niskoemisyjne zespolone wkłady 
szybowe, (standardowo przeźroczyste, za dopłatą z szybami typu reflex, mleczne oraz 
antywłamaniowe P2) lub panele sandwiczowe identyczne ze skrzydłem drzwi, o grubości 
42mm, wypełnione sztywną pianka poliuretanową. 
Drzwi z naświetlami i doświetlami szczególnie polecamy w przypadku konieczności wypełnienia 
otworów montażowych o nietypowych wymiarach, potrzeby dodatkowego doświetlenia 
przestrzeni za drzwiami lub chęci nadania wejściu do budynku bardziej prestiżowego charakteru. 
W tym ostatnim przypadku szczególnie polecamy wersję z wypełnieniem panelem sandwiczo-
wym z dodatkowo zamontowanymi  przeszkleniami witrażowymi.  

Wykończenie	ramy	drewnianej

Wypełnienie

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Uwaga

Naświetla	i	doświetla

przeźroczyste, reflex, mleczne

 antywłamianiowe P2

płaski w kolorze skrzydła, wypełniony sztywną 
pianką poliuretanową

W wersji z panelem montaż dowolnego witraża z oferty

Naświetla wyższe od 50 cm i doświetla szersze od 50 cm są przedmiotem indywidualnej kalkulacji.

Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraże: A32 czarne diamenty 
+ F62 czarne diamenty

Model drzwi: Thermika II - Lima
Kolor: orzech, witraże: TL 1 + MK 1

Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraże: A34 stokrotki + F64 stokrotki
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W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne 
lub wewnętrzne drzwi wejściowe

Dwuskrzydłowe

Linia Klasyczna oraz Nowa Linia     

Opcje wyposażenia (kolory ościeżnic) drzwi dwuskrzydłowych są identyczne
jak odpowiadające im wzornictwo drzwi jednoskrzydłowych

Skrzydła o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie 
z wybraną ościeżnicą

6 zawiasów antywyważeniowych z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Wizjer panoramiczny

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty katalogowej

Progi do drzwi z ościeżnica metalową do wyboru z oferty katalogowej

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar

Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku)

Skrócenie na podany wymiar, max.o 19 cm(o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą)

Drzwi	dwuskrzydłowe
Gdy	jest	potrzebne	duże	światło	przejścia.	

Oprócz wygody użytkowania oferujemy tu ogromne możliwości indywidualnej 
konfiguracji. Z przedstawionych poniżej 10 różnych wzorów głęboko tłoczonych oraz 
płaskich dostawek, wraz z dowolnym z oferowanych wzorów skrzydeł głównych 
Linii Klasycznej oraz Nowej Linii, produkujemy drzwi dwuskrzydłowe dokładnie 
według zamówienia Klienta. Każda kombinacja wzoru dostawki i skrzydła głównego 
jest możliwa do wykonania. Najbardziej popularne zestawienia znajdą Państwo 
na stronie obok.

Drzwi	dwuskrzydłowe

121(80+40), 131(90+40)

strona katalogu

str. 23

str. 23

str. 23

str. 23

str. 19

Drzwi	dwuskrzydłowe
możemy	skrócić	na	podany	wymiar

nawet	o	19	cm.

PP PD

PFPE

TD

TF

T2

2F

T1

Mk

PP
PD 
TD 
T1 
T2

PE
PF 
TF 
2F
Mk 

Płaskie
Płaskie z 1 witrażem typu D
Tłoczone z 1 witrażem typu D
Tłoczone wzór 4 panele
Tłoczone wzór 4+2 panele

Płaskie z witrażem typu Elevado
Płaskie z 1 witrażem typu F
Tłoczone z 1 witrażem typu F
Z kompletem witraży typu F
Z kompletem witraży typu Kwadro

Zastosowanie

Dostępne	szerokości

Linie	wzornicze

Uwaga

Wyposażenie	standardowe

Wyposażenie	opcjonalne	(za	dopłatą)

Legenda
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Drzwi	dwuskrzydłowe	-	najpopularniejsze	konfiguracje

Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: mahoń, witraż:  A34 + F64 stokrotki

Model drzwi: Nowa Linia - Lima
Kolor: orzech, witraż: Lima 1 + Kwadro 1

Model drzwi: Linia Klasyczna - 4+2 panele
Kolor: orzech włoski, witraż: C18 kryształ 

Model drzwi: Nowa Linia - INOX
Kolor: antracyt, witraż: Escada+ Elevado

Model drzwi: Nowa Linia - INOX
Kolor: winchester, witraż: Elevado + Elevado

Model drzwi: Linia Klasyczna - 8 paneli
Kolor: złoty dąb

Model drzwi: Linia Klasyczna - 4+2 panele
Kolor: orzech, witraż: D41 reflex

Model drzwi: Nowa Linia - Herba
Kolor: mahoń, witraż: Herba 2

Model drzwi: Nowa Linia - Fala
Kolor: orzech włoski, witraż: Fala 2
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Wymiary	i	przekroje

Drzwi antywłamaniowe Thermika / Thermika II 
(ościeżnica drewniana)

Linia	Klasyczna	/	Nowa	Linia	(ościeżnica metalowa pełna)

Linia	Basic
(ościeżnica metalowa-połówkowa Basic)

Linia	Klasyczna	/	Nowa	Linia	(ościeżnica drewniana)

jednoskrzydłowe jednoskrzydłowe

dwuskrzydłowe dwuskrzydłowe

Szerokość drzwi

Wysokość skrzydła 
Hs	[mm]

Szerokość przejścia
Sp [mm]

Całkowita wysokość
ościeżnicy Hc	[mm]

Całkowita szerokość
ościeżnicy Sc	[mm]

Minimalna wysokość 
otworu w ścianie Ho	[mm]

Minimalna szerokość
otworu w ścianie So [mm]

Parametry

Linia	Klasyczna	i	Nowa	Linia
Linia	Thermika	/
	Thermika	II Linia	BasicDrzwi	z	ościeżnicą	metalową

jednoskrzydłowe jednoskrzydłowedwuskrzydłowe dwuskrzydłowe

Drzwi	z	ościeżnicą	drewnianą

80

2020

800

2097

912

2070

900

90

2020

900

2097

1012

2070

1000

100

2020

1000

2097

1112

2070

1100

80+40

2020

1210

2097

1330

2070

1320

90+40

2020

1310

2097

1430

2070

1420

80

2020

800

2075

895

2090

925

90

2020

900

2075

995

2090

1025

100

2020

1000

2075

1095

2090

1125

80+40

2020

1210

2075

1310

2090

1340

90+40

2020

1310

2075

1410

2090

1440

80

2030

800

2080

900

2100

930

90

2030

900

2080

1000

2100

1030

80

2020

800

2097

915

2055

860

90

2020

900

2097

1015

2055

960
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Drzwi wejściowe - ciepłe i mocne

Akcesoria

Wizjer	panoramiczny

Komplet	wkładek	
atestowanych 45/35 oraz 45/30
klasyczne i z pokrętłem. 
Dedykowane do drzwi Thermika. 

Progi aluminiowe 
z uszczelką 94 lub 134 cm

Klamka	Slick
komplet z rozetą.

Klamka	Faster
komplet z rozetą.

Komplet	wkładek	atestowanych klasy 6 
35/35 WILKA klasyczne i z pokrętłem.

Opaska	wykończeniowa	
do ościeżnicy drewnianej

Komplet	wkładek	
patentowych GMB klasyczne i z pokrętłem.
Do drzwi Thermika 46/31 lub 46/36 oraz 
36/36 do pozostałych linii wzorniczych.

Klamka	Biszkopt
komplet z rozetą.

Podwyższona
odporność

na włamanie klasa 6.

Klamka	Niagara	TYTAN
ze	sprężyną,	komplet z rozetą.

Gałko	klamka	Niagara	
TYTAN	komplet z rozetą.

Podwyższona
odporność

na włamanie.

Klamka	Niagara	INOX	
ze	sprężyną, komplet z rozetą.

Klamka	Diva	TYTAN
komplet z rozetą.

Gałko	klamka	Diva	TYTAN
komplet z rozetą.

Okucia dedykowane  do drzwi antywłamaniowych THERMIKA.
Podwyższona	odporność	na	włamanie	klasa	3.	

Klamka	Maja
komplet z rozetą.

NOWOŚĆ!
Antaba	INOX
z	okuciem	Solo

do drzwi
Thermika

Klamka	Diva	INOX	
komplet z rozetą.



atesty	i	certyfikaty

Pełnowymiarowe skany dokumentów są do pobrania na stronie www.mikea.pl

MIKEA	-	FABRYKA	DRZWI

ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy

tel. /32/ 218 03 72 - 73,  fax /32/ 218 03 70
e-mail: biuro@mikea.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

www.mikea.pl


