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Marka Tessa notuje swoje początki w 1993 roku. Już wtedy, 
jako pierwsza firma w Polsce, podpisaliśmy umowę dealerską 
z nowo powstającą fabryką drzwi Porta. Przez wiele kolej-
nych lat nasza oferta produktów powiększała się. Obecnie 
obsługujemy Państwa z naszej siedziby w Lisim Ogonie / 
k. Bydgoszczy oraz  w oddziale w Toruniu. 

Nasz zespół stanowi 20 doświadczonych osób: handlowców, 
inżynierów, stolarzy, monterów i serwisantów, w tym kilku 
wieloletnich pracowników. 

Nasza aktywność realizuje się głównie w trzech pionach:

- HURTOWNIA TESSA: cykliczne hurtowe zaopatry-
wanie punktów sprzedaży jako bezpośredni klient 
fabryk Porta, Gerda, DRE, Mikea, Domoferm, Assa-
-Mercor, Verte, Delta, Cal, Pol-Skone, Domoferm; 

- SALON DETALICZNY TESSA: obsługa klientów 
indywidualnych w naszych sklepach detalicznych; 

- INWESTYCJE TESSA: realizacja dużych inwestycji 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
(sanatoria, muzea, dworce, stadiony, szkoły, bu-
dynki wielorodzinne, hotele, galerie handlowe etc.). 

Dane kontaktowe: 

www.tessa.com.pl

Rok 2015. Budynek obsługi klienta w Lisim Ogonie – ponad 600 m2 ekspozycji.

Salon sprzedaży 
ul. Chrobrego 145-147 
87-100 Toruń 
tel.: 56 655-92-60

Salon sprzedaży  
ul. Spokojna1 
86-065 Lisi Ogon 
tel.: 52 36-46-700

Siedziba firmy 
B.H. Drzwi Tessa sp. Jawna 

ul. Sielska 3 
86-065 Lisi Ogon

Oferujemy Państwu drzwi, okna, bramy i akcesoria a wszyst-
ko to z doradztwem, montażem, transportem i serwisem. 

Chwalimy się największymi stanami magazynowymi w regio-
nie – posiadamy ponad 2.000 skrzydeł i drugie tyle ościeżnic 
oraz warsztatem stolarskim i stabilną siecią dowozów. 

Wiele złożonych projektów jakie zrealizowaliśmy pozwala nam 
stwierdzić, że nasza oferta w zakresie stolarki drzwiowej, jest 
kompleksowa i solidna. Nie zatraciliśmy najlepszego, co wy-
nika z firm rodzinnych i lokalnych: indywidualnego podejścia 
i możliwości bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami.
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SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

G4 G2 jako rozmiar 80.
G2 jako rozmiar 70.

RODZAJ PRODUKTU

Skrzydło ramowo-płytowe.

NAZWA HANDLOWA

Kolekcja G

PRODUCENT

KOLOR

Biały Decor

Dąb Szkarłatny Synchro 3D

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.
Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. 
Szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. 
Ramiaki okleinowane obwiedniowo, krawędzie zabez-
pieczone przed wilgocią, a górny ramiak zadrukowany 
metodą Touchwood. 
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji na naszym 
warsztacie. 
 Trzy zawiasy srebrne.

CENA OD

359 zł netto / 441,57 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stała 100mm + listwy.
Ościeżnice regulowane A,B,C,D,E,J,K, listwa 8 cm.

Sosna Norweska
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SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło przylgowe wykonane z ramiaków z płyty MDF.
Szyba matowa typu MAT DRE.
Wyposażone w zamek oraz 3 zawiasy wkręcane kolo-
ru srebrnego.

CENA OD

440 zł netto / 541,20 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnica regulowana z kątownikiem T80, 
zakresy B,C,K

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Auri 3, Auri 4 jako rozmiar 80.
Auri jako rozmiar 70 oraz 80.

RODZAJ PRODUKTU

Skrzydło ramowo-płytowe.

NAZWA HANDLOWA

Auri

KOLOR

Dekor 3D dąb polski 3D

PRODUCENT

A
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SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone 
w dwa zawiasy srebrne. 
Całość obłożona jest dwustronnie płytą HDF i lakierowane 
na kolor biały standard. 
Modele przeszklone z szybą „chinchila”.
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji na naszym 
warsztacie. 

CENA OD

184 zł netto / 226,32 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Stała 100 mm + listwy.
Regulowana Porta System: A,B,C,D,E,J,K 
(oprócz rozmiaru „100”).
Ościeżnice metalowe kątowe duże, małe.
Ościeżnice regulowane metalowe B,C 
(oprócz rozmiaru „100”).

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne jako 80, 90, 100.
Mała Ramka jako 70, 80.

RODZAJ PRODUKTU

Skrzydło płaskie malowane białe.

NAZWA HANDLOWA

Minimax

PRODUCENT

KOLOR

Biały Lakier Standard

DODATKOWO PYTAJ O:
• Inne kolory skrzydeł Minimax.
• Inne warianty skrzydeł Minimax.
• Wypełnienie płytą wiórowo-otworową.
• Panele regulujące.
• Odpowiedniki z kolekcji Verte.

???
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PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone 
w dwa zawiasy srebrne. 
Całość obłożona jest dwustronnie lakierowaną płytą HDF. 
Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrze-
żową w kolorze skrzydła. 
Modele przeszklone z szybą „chinchila”.
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji na naszym 
warsztacie. 

CENA OD

119 zł netto / 146,37 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Stała 100 mm + listwy.
Regulowana Porta System: B,C,D,E.

RODZAJ PRODUKTU

Skrzydło płaskie płytowe.

NAZWA HANDLOWA

Verte Basic

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE

PRODUCENT

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne jako 80, 90.
Mała Ramka jako 70, 80.
Lift jako 80.

KOLOR

Płyta lakierowana Orzech

DODATKOWO PYTAJ O:
• Inne kolory skrzydeł Verte Basic: Biały, Buk, Jabłoń.
• Inne warianty skrzydeł Verte Basic Orzech.

???

Płyta lakierowana Biały
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SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcję skrzydła stanowi wypełnienie stabilizujące 
dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. 
Płyta skrzydeł Londyn charakteryzuje się wyczuwalnym 
rysunkiem słoi drewna. 
Ościeżnice drewniane obłożone są okleinami w kolorze 
Białym Decor. 
Ościeżnice stalowe malowane farbą poliestrową na kolor 
biały RAL 9016.
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji na naszym 
warsztacie. 

CENA OD

199 zł netto / 244,77 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Stała 100 mm + listwy.
Regulowana Porta System: A,B,C,D,E,J,K. 
Ościeżnice metalowe kątowe duże, małe. 
Ościeżnice regulowane metalowe B,C. 

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne jako 80, 90.

RODZAJ PRODUKTU

Skrzydło tłoczone wewnętrzne.

NAZWA HANDLOWA

Londyn

PRODUCENT

KOLOR

Biały Lakier Standard

DODATKOWO PYTAJ O:
• Modele Wiedeń i Royal.
• Inne wzory skrzydeł.

???
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DRZWI WEJŚCIOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokiej jakości wzmocnione stalowe drzwi o antywła-
maniowości 2 klasy wg ENV. 
Produkt do zastosowania w pomieszczeniach o różnych 
temperaturach i podwyższonej wilgotności występujących 
na klatkach schodowych, pomieszczeniach magazyno-
wych lub socjalnych. 
Ościeżnica w kolorze skrzydła, akustyka na poziomie 
31/34 dB, dwa niezależne zamki o łącznej ilości 6 bolców 
ruchomych, trzy nieruchome bolce antywyważeniowe.

CENA OD

Kompletne drzwi: 1307 zł netto / 1607,61 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnica FD w cenie okleinowana w kolorze skrzydła.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Płaskie jako 80N.

RODZAJ PRODUKTU

Drzwi wejściowe do mieszkań.

NAZWA HANDLOWA

WD

PRODUCENTPRODUCENT

KOLOR

Złoty Dąb

Jasny Orzech

DODATKOWO PYTAJ O:
• Inne kolory drzwi WD.
• Drzwi tłoczone typu TT.

???

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ
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DRZWI WEJŚCIOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. 
Wypełnienie to płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo 
wzmocniona. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest 
dwustronnie płytą HDF. 
W cenie znajdziemy próg ze stali nierdzewnej, 3 wzmocnio-
ne zawiasy czopowe, dwa zamki, bolce antywyważeniowe, 
przygotowanie do skrótu max 60mm. 
Cena drzwi nie zawiera wizjera, klamki, szyldu, wkładek 
(za dopłatą).

CENA OD

607 zł netto / 746,61 zł brutto 
za skrzydło, ościeżnicę i próg.

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnice metalowe malowane farbą poliestrową, ciemny
brąz RAL 8028 lub jasny popiel RAL 7047 z dyblami.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Płaskie jako 80.

RODZAJ PRODUKTU

Drzwi wejściowe do mieszkań.

NAZWA HANDLOWA

Fores Basic

KOLOR

Sosna Norweska

Dąb Szkarłatny

PRODUCENT
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DRZWI WEJŚCIOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi antywłamaniowe 2 klasy normy europejskiej RC2 
z parametrem izolacji akustycznej 32dB. Parametr bez-
pieczeństwa – pod warunkiem skompletowania z odpo-
wiednim szyldem z klamką co najmniej 2 klasy i wkładki 
patentowej co najmniej 2 klasy ENV.
Rama wykonana z klejonki drzewa iglastego.
Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym 
ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium 
i płyta drewnopochodna.
Wierzchnia warstwa skrzydła obłożona płytą (wersja nugat 
płyta głęboko tłoczona) wraz z intarsjami aluminiowymi w ko-
lorze srebrnym. Drzwi wyposażone w zamek listwowy cztero-
punktowy, trzy bolce antywyważeniowe, wizjer, trzy zawiasy.
Możliwość skrótu do 60 mm.

CENA OD

Beton Ciemny CPL 1238 zł netto / 1522,74 zł brutto
Nugat Ciemny PCV 1312 zł netto / 1613,76 zł brutto 
za skrzydło, ościeżnicę i próg.

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnice metalowe malowane farbą poliestrową, ciemny 
brąz RAL 8028 lub antracyt RAL 7024 z dyblami.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Wzór frezowania Office z intarsjami „9” Nugat Ciemny 
dostępne jako 80.
Wzór płaskie intarsje „3” Beton Ciemny dostępne jako 80.

RODZAJ PRODUKTU

Drzwi wejściowe do mieszkań.

NAZWA HANDLOWA

Opal

PRODUCENT

KOLOR

Okleina drewnopodobna CPL
Beton Ciemny

Okleina drewnopodobna PCV
Nugat Ciemny

???DODATKOWO PYTAJ O:
• Klamka i rozeta Opal.
• Komplet wkładek patentowych.
• Inne dostępne wzory.
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DRZWI WEJŚCIOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o grubości 40 mm, wypełnio-
ne panelem sandwiczowym, klejonym obustronnie do blach 
na całej płaszczyźnie lub wypełnieniem typu „plaster miodu”. 
Skrzydło z trójstronną grubą przylgą, wykonane z blachy 
stalowej, ocynkowanej o grubości 0,55 mm, gruntowane na 
kolor RAL 7035. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubo-
ści 1,5mm z uszczelką PCV, ościeżnica przygotowana do 
montażu na gotową podłogę. Możliwość skrócenia drzwi 
o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty 
gwarancji. Zamek wg DIN 18250 z kluczem budowlanym, 
przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg 
DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, 
na szyldzie, w kolorze czarnym. Dwa zawiasy typu Anuba. 
Pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90°. 
Spełnia warunki techniczne użytkowania budynku. 
Aprobata Techniczna ITB Warszawa AT-15-4389/2013, 
Certyfikat Zgodności ITB, Atest PZH.

CENA OD

80: 389 zł netto / 478,47 zł brutto
90: 404 zł netto / 496,92 zł brutto
100: 419 zł netto / 515,37 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnica kątowa mała profil P20 M.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

80, 90, 100.

RODZAJ PRODUKTU

Kompletne drzwi stalowe techniczne, bezklasowe.

NAZWA HANDLOWA

Domoferm UT

PRODUCENT

KOLOR

Jasny Popiel RAL 7035 

DODATKOWO PYTAJ O:
• Wkładki patentowe.

???
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DRZWI TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi przeciwpożarowe typu mcr ALPE produkowane 
są z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych 
o grubości min. 0,75 mm. 
Wypełnienie skrzydeł stanowi wełna mineralna. 
Całkowita grubość skrzydła wynosi 54 mm. 
Skrzydła drzwiowe zawieszone są standardowo na dwóch 
zawiasach. Jeden z nich jest nośny, drugi – sprężynowy.
Dostępna kolorystyka to jasnoszary RAL 7035

CENA OD

80, 90: 660 zł netto / 811,80 zł brutto
100: 780 zł netto / 959,40 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa narożna o grubości 1,5 mm.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

80, 90, 100.

RODZAJ PRODUKTU

Drzwi techniczne przeciwpożarowe EI30.

NAZWA HANDLOWA

Alpe EI30

PRODUCENT

KOLOR

RAL 7035 

DODATKOWO PYTAJ O:
• Drzwi typu mcr ALPE EI60.
• Montażową piankę przeciwpożarową.

???
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DRZWI TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja skrzydła oparta jest na dwuwarstwowych
ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym
obwodzie skrzydła. Grubość skrzydła 54 mm.
Jako wkład termoizolacyjny użyty jest polistyren ekspan-
dowany z dużą domieszką grafitu. Termoizolacja cieplna 
Ud=1.4W/m2K. Zewnętrznie obłożone blachą stalową o gru-
bości 0,6 mm ocynkowana wykończona farbą poliesterową. 
W skład zestawu wchodzą: trzy zawiasy trójelementowe, 
dwa niezależne wielobolcowe zamki LOB, cztery bolce 
antywyważeniowe, klamki i rozeta OPAL, wkłądki klasy 
A lub B, okapnik w drzwiach otwieranych do wewnątrz, 
próg ze stali nierdzewnej z perforacją. Ewentualnie wizjer 
za dopłatą 20 zł netto / 24,60 zł brutto.

CENA OD

Otwierane na zewnątrz z wkładkami kl. A: 
1420 zł netto / 1746,60 zł brutto

Otwierane na zewnątrz z wkładkami kl. B: 
1500 zł netto /1845,00 zł brutto

Otwierane do wewnątrz z wkładkami kl. A:  
1445 zł netto /1777,35 zł brutto

Otwierane do wewnątrz z wkładkami kl. B:  
1525 zł netto /1875,75 zł brutto

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Stalowa kątowa duża zewnętrzna RAL 7024, z uszczelką, 
z regulowanym zaczepem zamka głównego.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Płaskie, model A0 - „90”.

RODZAJ PRODUKTU

Stalowe drzwi zewnętrzne.

NAZWA HANDLOWA

Steel SAFE RC2

KOLOR

Farba poliestrowa Antracyt Struktura 
RAL 7024

PRODUCENT

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ
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Okucia FOKUS, wkładki 
patentowe oraz nasadki 
na zawiasy w cenie kompletu.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Ciemny Dąb

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi przeszklone zewnętrzne z rewelacyjnym parametrem 
Ud=0,9 W/m2K. Drzwi o konstrukcji sosnowej okładane 
wierzchnio fornirem dębowym. 
Grubość skrzydła: 78 mm, 4 zawiasy regulowane w 3 
płaszczyznach, system antywyważeniowy (wręg fran-
cuski), podwójny system uszczelek, rama drewniana na 
bazie drewna sosnowego, zewnętrzne okładziny ze sklejki 
wodoodpornej okleinowanej dębem, próg aluminiowy,  
2 niezależne zamki, pakiet szybowy dwukomorowy, okienny 
z 2 powłokami termofloat, konstrukcja skrzydła wzmoc-
niona stalowym ceownikiem od strony zamka.

CENA OD

2660 zł netto / 3271,80 zł brutto 
za kompletne drzwi z okuciami

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE

Drewniana z drewna sosnowego oklejana dębem.

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Dragon, model przeszklony - rozmiar „90”.

RODZAJ PRODUKTU

Drewniane drzwi zewnętrzne.

NAZWA HANDLOWA

Model Dragon z kolekcji Lekka Jazda

PRODUCENT

KOLOR

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ

CENA ZAWIERA

KOMPLET DRZWI 

Z ZESTAWEM
OKUĆ



Nasze stany magazynowe to również szereg innych materiałów dostępnych bez czasu oczekiwania dostawy od producentów. 

Prosimy o zapytania telefoniczne oraz drogą elektroniczną o następujące towary:

- kasety metalowe do zabudowy skrzydeł suwanych, chowanych w ścianę, rozmiary 70, 80, 90;

- ościeżnice metalowe regulowane produkcji PORTA zakresy „B” „C” w kolorach biały RAL 9016 oraz antracyt RAL 7024;

- ościeżnice metalowe kątowe duże i małe produkcji PORTA w kolorze białym RAL 9016;

- ościeżnice aluminiowe do drzwi licowanych ze ścianą typu Sara Eco z oferty DRE 80, 90;

- klamki z oferty PORTA (Office, Royal, Caro, Modern, Next, Accent, Agat, Opal);

- materiały eksploatacyjne: uszczelki, zamki, zawiasy, wkładki patentowe, kratki wentylacyjne, tuleje, pianki montażowe.

W siedzibie firmy w Lisim Ogonie prowadzimy outlet drzwi. Wyprzedaż polega na oferowaniu produktów 
poekspozycyjnych, związanych ze zmianami kolorystyki producenta, II-gatunkowych i innych. Ceny podlegają 
negocjacjom. Oferujemy dziesiątki skrzydeł lub kompletów drzwiowych (z ościeżnicą). Poniżej przykładowa oferta. 
Zapytania prosimy kierować telefonicznie: 52-36-46-700 lub pocztą elektroniczną. 

Kompletne drzwi 
Villadora  

Residence Biel
Cena katalogowa:  

2124 zł netto

Nowa cena: 
632,20 zł netto

Kompletne drzwi 
szklane 

z nadrukiem UV. 
Cena katalogowa:  

2510 zł netto

Nowa cena:  
1255,00 zł netto

Kompletne drzwi 
Cordoba  

Sosna 
Cena katalogowa: 

1588 zł netto

Nowa cena: 
476,40 zł netto

Kompletne drzwi 
techniczne 

Enduro HPL Zielone. 
Cena katalogowa:  

1079 zł netto

Nowa cena:  
485,55 zł netto

Kompletne drzwi 
Nova Natura Orzech 

Amerykański
Cena katalogowa:  

1578 zł netto

Nowa cena: 
473,40 zł netto

Kompletne drzwi 
Fit G.5  

Akacja Srebrne. 
Cena katalogowa:  

468 zł netto

Nowa cena:  
187,20 zł netto

Skrzydło 
PortaNova 7.5 

Orzech 1
Cena katalogowa:  

579 zł netto

Nowa cena: 
202,65 zł netto

Skrzydło 
fornirowane 
Madryt Dąb. 

Cena katalogowa:  
1039 zł netto 

Nowa cena:  
207,80 zł netto

Kompletne drzwi 
Space  

szyba float Heban
Cena katalogowa:  

1603 zł netto

Nowa cena:  
480,90 zł netto

Kompletne drzwi 
Mała Ramka 

decor Verona 1
Cena katalogowa:  

378 zł netto

Nowa cena:  
151,20 zł netto
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www.tessa.com.pl

Ceny proponowanych produktów obowiązują zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w katalogach fabrycznych 
i mogą na przestrzeni czasu się zmienić. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się owej publikacji.

Podane rozmiary dostępnych produktów oznaczają ich światło przejścia po zamontowaniu kompletu.

Niniejszy katalog nie ustala cen odsprzedaży.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się nieznacznie różnić od rzeczywistej i jest związana z technologią druku.


