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PRODUKTY

C

DWUSKRZYDŁOWE  

OŚCIEŻNICA  

JEDNOSKRZYDŁOWE
DWUSKRZYDŁOWE
PRZESUWNE  

LOFTOWE PRZESUWNE  

LOFTOWE 
DWUSKRZYDŁOWE
PRZESUWNE  

WIELOSKRZYDŁOWE  

JEDNOSKRZYDŁOWE  
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STWÓRZ SWOJE DRZWI

C

Pełne Pełne+ Pełne ++ Ramiakowe  

Ramiakowe II Ramiakowe III Loftowe 

Ramiakowe I 

Wypełnienie ramiaków szybami,
płycinami, listwami prostymi, 
freezowanymi. Możliwość 
wymiarowania ramiaków
oraz tworzenia indywidualnych 
wzorów.  
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OŚCIEŻNICE

C

Najwyższej jakości ościeżnica bezprzylgowa, wykonana z płyty MDF. Regulacja
pozwala na tolerancję, w przypadku braku zachowania uwcześniej przyjętych 
grubości muru. W standardzie z otworami na zawiasy chowane z regulacją 3D
Lakierowana w dowolnej kolorystyce palety RAL oraz NCS lub surowa do malowania. 

VINGO REGULAR

VINGO REGULAR Rewers
Najwyższej jakości ościeżnica bezprzylgowa, z tzw. odwrotną przylgą, wykonana z płyty 
MDF. Odwrotna przylga pozwala na otwieranie skrzydła drzwiowego w przeciwnym kierunku,
co lic frontowy skrzydła.
Lakierowana także w dowolnej kolorystyce palety RAL oraz NCS lub surowa do malowania.

VINGO REGULAR +
W stosunku do REGULAR, różni się wyjątkową możliwością, zastosowania
portalu do samego sufitu danej ściany. To unikalne rozwiązania podążające
za obecnymi trendami wykańczania wnętrz.

VINGO REGULAR Rewers+

W stosunku do V-R REVERS, różni się możliwością zamontowania portalu pod sam sufit.
Portal jest montowany na końcu, po zamontowaniu ościeżnicy.
Absolutny hit, podbijający rynek jakością, wyglądem oraz charakterem..
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Katalog zawiera najczęściej

wybierane modele.

C

Jeżeli katalog nie posiada wzoru, 
którego szukasz, podeślij nam swój 
projekt lub zaprojektuj go z nami!

  



TRWAŁOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI PEŁNE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

EAGLE

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym, która zapewnia odpowiednie walory 

akustyczne. Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. . Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI PEŁNE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

EAGLE+

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym, która zapewnia odpowiednie walory 

akustyczne. Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. . Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

PIGEON

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym, oraz listwami prostymi.

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego.. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

HARRIER

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym..

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego.. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym oraz bezpiecznym szkłem klejonym 

3.3.1 o grubości 6mm. Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty 

MDF oraz drewna klejonego. . Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.

Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI PEŁNE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

GREBE

C
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

HERON

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem szybą 3.3.1 lub 4.4.1, mleczna lub przeźroczysta

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

STORK

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym oraz imitacją desek. 

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

CRANE

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem szybą 3.3.1 lub 4.4.1, mleczna lub przeźroczysta

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

CRANE+

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym, oraz listwami profilowanymi.

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego.. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

FALCON

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem szybą bezpieczną 3.3.1 lub 4.4.1, oraz listwami 

profilowanymi. Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego.. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI RAMIAKOWE

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

SERIN+

C

Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane w systemie bezprzylgowym.   

Zastosowano wewnątrz unikalny system ROCK w formie profili stalowych, 

zapewniający optymalną sztywność i  trwałość dla całości konstrukcji. 

Drzwi z wypełnieniem płycinowym, kasetonami, listwami frezowanymi

oraz koroną w opcji. Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF 

oraz drewna klejonego. Zewnętrzna warstwa to HDF o grubości 5mm.
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Kolor
Drzwi lakierowane 3 krotnie, na gładko w dowolnym kolorze RAL, NCS. 

Najwyższa jakość lakierów utwardzanych odpornych na wilgoć oraz 

parę wodną. Szkło mleczne lub przeźroczyste do wyboru.

Wymiary
Skrzydło drzwiowe produkowane na dowolny wymiar, gdzie Hmax=255cm.

Standardowa cena skrzydła przygotowana dla wnęki H/210, W/100, GM-14,

z opaskami 8cm.

Przeznaczenie
Ościeżnica regulowana VINGO -VR, Ościeżnica regulowana VINGO - VR 

Revers, System przesuwny naścienny - VINGO V- LOFT, System 

przesuwany naścienny z maskownicą - VINGO V-H LOFT 

DRZWI LOFT

ZESTAW
2szt. ZAWIASY REG. 3D to nie tylko możliwosć regulacji, precyzyjnego 

ustawienia skrzydła, a także wzmocnienie całości konstrukcji. 

ZAMEK MAGNETYCZNY (Klamka, WC, pokojowy do wyboru) to 

optymalne połączenie estetyki z wyjątkową dbałością o akustykę.

MAGPIE

C

Drzwi jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe rozwierane w systemie 

bezprzylgowym lub przesuwnym.  Zastosowano wewnątrz unikalny system 

ROCK w formie profili stalowych, zapewniający optymalną sztywność i 

trwałość dla całości konstrukcji. Drzwi z wypełnieniem bezpiecznego szkła

klejonego 3.3.1 o grubości 6mm oraz listew prostych lakierowanych. 

Konstrukcja ramy wykonana z wysokiej jakości płyty MDF oraz drewna klejnego.
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SYSTEMY PRZESUWNE

C

VINGO LOFT HIDE

VINGO LOFT HIDE to rozwiązania umożliwiające zamaskowanie 
prowadnicy przesuwnej. To istotne by wyprodukowane na 
wymiar skrzydła, umożliwiały estetyczny wygląd z mozliwością
 instalacji maskownicy oraz bezproblemowe użytkowanie.  

VINGO LOFT

Stalowe systemy przesuwne, przeznaczone do naściennej instalacji.
Dobór wymaganej prowadnicy dostosowywany do wielkości skrzydła.
To bardzo ciekawe i industrialnie wyglądające rozwiązania podążające za 
obecnymi tendami.
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KONTAKT
609 353 499
info@vingo.pl

SHOWROOM

ul. Jutrzenki 83c, bud A

02-230 Warszawa


	STRONA GŁÓWNA
	PRODUKTY
	OFERTA
	OŚCIEŻNICE
	NIE WSZYSTKIE MODELE
	EAGLE 2011
	EAGLE 2011+
	PIGEON 2011
	HARRIER
	GREBE 2011
	HERON 2011+
	STORK 2011+
	CRANE 2011
	CRANE+
	FALCON 2011 kopia
	SERIN 2011+
	LOFT2211
	Systemy przesuwne
	Kontakt

