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CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

D L A  w y m a g a j ą C y C h
corona to marka dla najbardziej wymagających klientów.             
nasze klamki wyróżniają wyrafinowany design i chirurgiczna pre-
cyzja wykonania. współpracujemy wyłącznie z ekspertami: archi-
tektami, projektantami, dekoratorami wnętrz. razem tworzymy do-
skonałość – światowej klasy design, który idealnie uzupełni piękne 
wnętrze.   Jednocześnie jest to doskonałość, która znajduje uznanie 
u ambitnych klientów; wykorzystana do ozdoby zarówno przestrzeni 
prywatnych, jak i komercyjnych.

03



CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

w o r L D  c L A S S  D E S I g N
wiemy, jak przenikają się różne formy artystycznego wyrazu. czer-
piemy inspiracje z architektury i sztuki współczesnej, aby projektować 
klamki, które są uosobieniem dobrego smaku. o sukcesie marki naj-
lepiej świadczy fakt, że jesteśmy obecni na 6 kontynentach, czerpiąc 
know-how od partnerów rozsianych po całym globie. różnorodność 
kultur i doświadczeń zbieramy w jedno, przekładając je na produkcję 
najlepszych klamek do drzwi.
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wzo r n I c two  I  j a ko Ś ć
przepis na doskonałość: przemyślany design, starannie wyselekcjono-
wane materiały i dbałość o każdy detal. Klamki marki corona to 
prawdziwe perełki; małe dzieła sztuki stworzone po to, aby cieszyć 
nasze zmysły: wzroku i dotyku. to wyjątkowe produkty dla wyjątkowych 
ludzi – dla osób ceniących piękno, z bardzo wysokim poczuciem 
estetyki. Klamki corona nadają klasy, stylu i unikatowości każdemu 
wnętrzu, odzwierciedlając wyjątkowy charakter ich właścicieli.
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CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

czarny matt

ponadczasowy. czerń in-
spiruje od dziesiątków lat; 
świetnie komponuje się 
z drzwiami w naturalnych 
kolorach dębu oraz malo-
wanymi na jednolite kolory.

chrom szczotkowany

pełen klasy. ceniony ze 
względu na walory wizual-
ne i użytkowe. atrakcyjna, 
szczotkowana (satynowana) 
powierzchnia jest łatwa do 
utrzymania w czystości.

chrom błyszczący

widowiskowy i elegancki.  
połyskuje wyłapując i odbija-
jąc kolory otoczenia. idealny 
do wyrafinowanych aran-
żacji; nadaje wnętrzu klasy.

mIEdŹ błyszcząca

oryginał. odkryty na nowo 
przez projektantów wnętrz. 
Świetny kontrapunkt w ambit-
nych aranżacjach z drzwiami 
w jednolitych barwach. bar-
dzo trwała technologia pVD.

bIały matt

subtelny i minimalistyczny. 
białe klamki są idealne dla 
drzwi ukrytych, w których są 
one delikatnym, nienarzuca-
jącym się detalem.

mosIądz błyszczący

Klasyk. połyskuje w ciepłej 
barwie – świetnie odnajdzie 
się w towarzystwie natural-
nego drewna. bardzo trwały 
dzięki zastosowaniu techno-
logii pVD.

nIkIEl szczotkowany 
matt

ciepły. zachowuje zalety 
szczotkowanego chromu, ale 
w cieplejszej tonacji. pięknie 
komponuje się z drzwiami 
wykonanymi z naturalne-
go drewna.
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CORONA PREMIUM DOOR HANDLES 11

SzyLD q sl
(quadrat SLIM)

szylD na KlUcz bb
czarny matt

SzyLD q
(quadrat)

szylD na wKłaDKę pz
mosiąDz błyszczący

SzyLD rt
(rECtaNGLE)

szylD łazienKowy wc
niKiel szczotKowany 
matt SzyLD r sl

(rouNd SLIM)

szylD łazienKowy wc
mieDź błyszcząca

SzyLD r
(rouNd)

szylD na KlUcz bb
biały matt

SzyLD r
(rouNd)

szylD na wKłaDKę pz
chrom szczotKowany

wersja:
kolor:

wersja:
kolor:

wersja:
kolor:

wersja:
kolor:

wersja:
kolor:

wersja:
kolor:

wszystkie szyldy dostępne 
są w dowolnej konfiguracji.

wersje szyldów:

•	 szyld na klucz bb

•	 szyld na wkładkę pz

•	 szyld łazienkowy wc

warianty kolorystyczne:

•	 czarny matt

•	 biały matt

•	 chrom szczotkowany

•	 nikiel szczotkowany matt

•	 chrom błyszczący

•	 mosiądz błyszczący

•	 miedź błyszcząca

typy grubości szyldów:

•	 klasyczny

•	 sl (slim / smukły)
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klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

283,74 / 349,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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35 20

159

50

9

10752
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chrom błyszczący (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

czarny matt

chrom błyszczący

design corona studIo biały matt

P r I SMA rt



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

202,44 / 249,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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biały matt (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

design corona studIo biały matt

MAx IMA rt

35 26

158

65

13

10652



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

283,74 / 349,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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czarny matt (klamka do drzwi + szyld na klucz bb), czarny połysK (wkładka)

design corona studIo
klamka:
wkładka:

klamka:
wkładka:

klamka:
wkładka:

klamka:
wkładka:

klamka:
wkładka:

klamka:
wkładka:

czarny matt
czarny matt

chrom szczotKowany
biały matt

czarny matt
biały matt

czarny matt
czarny połysK

chrom szczotKowany
biały połysK

czarny matt
biały połysK

NOwOść

MAx I MA con n Ect rt

*możliwość dowolnej konfiguracji kolorystycznej klamki wraz ze wstawką.

48

12

10852

36 26

160

Dostępne warianty kolorystyczne klamek:
•	 czarny matt
•	 biały matt
•	 chrom szczotkowany

Dostępne warianty kolorystyczne wkładek:
•	 czarny matt
•	 czarny połysk
•	 biały matt
•	 biały połysk



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

243,09 / 299,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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A

chrom błyszczący (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

design corona studIo biały mattNOwOść

MAx I MA con n Ect rt

48
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10852

36 26

160



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

243,09 / 299,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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A
R
C

czarny matt (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

design corona studIo biały matt

A rc rt

35 28

157

52 10

10552



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

243,09 / 299,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

IM
P
E
R
A

biały matt (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

czarny matt

chrom szczotKowany

mieDź błyszcząca

niKiel szczotKowany

chrom błyszczący

design corona studIo biały matt

I M P E rA rt

35 19

152

65

29

10052



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

113,01 / 139,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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S

chrom błyszczący (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

czarny matt

chrom szczotKowany

chrom błyszczący

niKiel szczotKowany

design corona studIo biały matt

FocU S rt

35 25

124

50

10

8852



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

101,63 / 125,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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C
u

S

chrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo

FocU S Q

czarny matt

chrom szczotKowany

mieDź błyszcząca

niKiel szczotKowany

chrom błyszczący

biały matt

50

10

8852

35 25

124



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

113,01 / 139,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

47,15 / 58,00 komplet

47,15 / 58,00 komplet

63,41 / 78,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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f
o

C
u

S

mosiąDz błyszczący (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo NOwOść

FocU S Q SL

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

chrom błyszczący

biały matt

35 25

124

50

10

8852



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

145,53 / 179,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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D

czarny matt (klamka do drzwi + szyld na wkładkę pz)

design corona studIo

grAnD Q

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

niKiel szczotKowany

chrom błyszczący

biały matt

52 25

140

50

10

8852



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

194,31 / 239,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

47,15 / 58,00 komplet

47,15 / 58,00 komplet

63,41 / 78,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

R
o

Y
A
L

mosiąDz błyszczący (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo NOwOść

roYA L Q SL

czarny matt

chrom błyszczący mosiąDz błyszczący

biały matt

65

16

9352

52 25

131



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

169,92 / 209,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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B
L
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E

chrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

b LAD E Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

58

24

10152

52
4

146



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

243,09 / 299,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

A
E
g

ISbiały matt (klamka do drzwi + szyld na wkładkę pz)

design corona studIo

A Eg I S Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52

52

65

20

52



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

153,66 / 189,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

47,15 / 58,00 komplet

47,15 / 58,00 komplet

63,41 / 78,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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czarny matt (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo NOwOść

hArMonY Q SL

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52

143

64

23

9952

7



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

104,88 / 129,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

47,15 / 58,00 komplet

47,15 / 58,00 komplet

63,41 / 78,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.
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S
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D
I

chrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo NOwOść

S cAnD I Q SL

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

chrom błyszczący

biały matt

60

20

52 98

52 11

128



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

113,01 / 139,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

47,15 / 58,00 komplet

47,15 / 58,00 komplet

63,41 / 78,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

S
C

A
n

D
I

biały matt (klamka do drzwi + szyld na wkładkę pz)

design corona studIo NOwOść

S cAnD I Q SL

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

chrom błyszczący

biały matt

60

20

52 98

52 11

128



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

96,75 / 119,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

S
o

f
T

czarny matt (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

So F t r

czarny matt

mieDź błyszcząca chrom błyszczący

biały matt

52 24

135

56

28

8352



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC
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88,62 / 109,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

IC
o

n
A

chrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

I conA Q

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

chrom błyszczący

biały matt

52 20

122

55

11

9552



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

80,49 / 99,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

IC
o

n
A

czarny matt (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo

I conA r

czarny matt

chrom szczotKowany

mosiąDz błyszczący

chrom błyszczący

biały matt

52 20

122

55

11

9552



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

145,53 / 179,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

S
P
A
R
k

chrom błyszczący (klamka do drzwi + szyld na wkładkę pz)

design corona studIo

S PA r k Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

66

26

9552

52 14

134



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

137,40 / 169,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

S
P
A
R
k

czarny matt (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo

S PA r k r

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52 14

134

66

26

9552



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

161,79 / 199,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

f
L
o

Wbiały matt (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

F Low Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52
10

140

65

20

9952



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

153,66 / 189,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

f
L
o

Wchrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo

F Low r

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52
10

140

65

20

9952



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

153,66 / 189,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

A
R
R
o

Wczarny matt (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

A r row Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

64

52 98

18

52 9

135



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

145,53 / 179,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

A
R
R
o

Wbiały matt (klamka do drzwi + szyld na wkładkę pz)

design corona studIo

A r row r

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

5264 9

135

18

9852



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

153,66 / 189,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

71,54 / 88,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

P
A
n

D
o

R
A

chrom szczotKowany (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

PAnDorA Q

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

65

20

9752

52 10

134



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

145,53 / 179,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

P
A
n

D
o

R
A

chrom błyszczący (klamka do drzwi + szyld łazienkowy wc)

design corona studIo

PAnDorA r

czarny matt

chrom szczotKowany chrom błyszczący

biały matt

52 10

134

65

20

9752



klamka do drzwi

wErsJarysunEk

szyld na klucz BB

szyld na wkładkę Pz

szyld łazienkowy wC

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES

226,83 / 279,00 komplet

JEdnostkacEna pln*
nEtto / brutto

39,02 / 48,00 komplet

39,02 / 48,00 komplet

55,28 / 68,00 komplet

*wszystkie kolory klamek w tej samej cenie.

11

o
R
B
ISmosiąDz błyszczący (klamka do drzwi + szyld na klucz bb)

design corona studIo

orb I S r

czarny matt

mosiąDz błyszczący chrom błyszczący

biały matt

57

18

52

56

56



—

kontakt:
PLcontact@corona-handles.com

zamówienia:
PLorders@corona-handles.com

telefon:
+48 22 100 53 50

www.corona-handles.com



www.co rona - hand l e s .com

pa r i s  ∙  n ew yo r K  ∙  lonDon  ∙  D U ba i


