
Drzwi dwuskrzydłowe, dostawka w rozm. 40: str. 50-51
Skrzydła przesuwne: str. 42-43

ramiak skrzydła wypełniony stabilizatorem „pla-
ster miodu”, całość oklejona obustronnie płytą 
HDF okleinowaną. szeroka okleinowana ramka 
MDF o zaokrąglonym profilu. skrzydła okleino-
wane są w teCHNoLoGii SOFT – model OX oraz 
w teCHNoLoGii stANDArD model oL. 
Dostępne w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz 
drzwi dwuskrzydłowe (str. 50).

INFORMACJE O OśCIEżNICACh: StR. 48
CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCh = CENA SKRZYDŁA + CENA OśCIEżNICYCENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCh = 2x CENA SKRZYDŁA + 1,5x CENA OśCIEżNICY

• KonstruKcJA • KoLorY

GRUPA A: TECHNOLOGIA SOFT [OX]

GRUPA B: TECHNOLOGIA STANDARD [OL]

Wenge 
(Wr)

ofram 
(or)

Akacja 
(AK)

Kasztan 
(Kr)

Gold 
(GJ)

Milky 
(MJ)

PRODUKTY W WYBRANYCH 
KOLORACH

GWARANCJA

szczegóły na str. 2

• eLeMentY i AKcesoriA 
   W cenie sKrzYDŁA

• eLeMentY i AKcesoriA 
   zA DopŁAtĄ

OX/P, OL/P OX/L, OL/L OX/D, OL/D

335,00 [412,05] 352,00 [432,96] 377,00 [463,71]
347,00 [426,81] 368,00 [452,64] 399,00 [490,77]GRUPA B

GRUPA A

• Zamek dostępny w czterech wariantach:
 na klucz zwykły (t), 
 z blokadą łazienkową (L), 
 na wkładkę patentową (Y) 
 i bez otworu na klucz (G)
• Trzy zawiasy czopowe
• W skrzydłach przeszklonych – szkło białe 
  matowe hartowane Lakmat
• Możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez 
 samodzielne podcięcie do 60mm

NAZWA oPCJi
CeNA (PLN)
netto [Brutto]

otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd) 15,00 [18,45]
otwór + kratka wentylacyjna 25,00 [30,75]
Podcięcie wentylacyjne w skrzydle 25,00 [30,75]
Komplet nakładek na 1 szt. zawiasu 4,00 [4,92]
Dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie 
od dołu do 80 mm wykonane w teCHNoLoGii stANDArD

25,00 [30,75]

Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej (str. 42-43) 25,00 [30,75]
skrzydło w rozm. 100, 110 szklenie jak w rozm. 90, wykonane w teCHNoLoGii stANDArD 40,00 [49,20]
Wypełnienie płytą wiórową, skrzydło wykonywane w teCHNoLoGii stANDArD 95,00 [116,85]
Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) 
(szczegóły str. 51)

30,00 [36,90]

Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm 50,00 [61,50]
Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm 50,00 [61,50]

335,00 (412,05)
CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

• OSLO
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