
FABRYKA DRZWI DERPAL
Zbigniew Woś
Zakładowa 1
23-300 JANÓW LUBELSKI

tel: 15 8711 275, fax: 81 464 42 35
kom: 693881275, 667701310
e-mail: biuro@derpal.com.pl
www.derpal.com.pl

dystrybutor:

Tradycja i nowoczesność w niskiej cenie
Drzwi zewnętrzne sosnowe

JARO FREJRozmiar obięty promocją:

”90” (1010x2095)

Parametry techniczne:

drzwi bezsęczne, wykonane z naturalnego 
drewna sosnowego, grubość 65mm (drewno 
łączone wzdłużnie na mini wczepy)

drzwi w systemie przylgowym, podwójna 
uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)

wypełnienie termoizolacyjne płycin (12mm)

powierzchnia drzwi wykończona wodnymi, 
transparentnymi farbami

zamek główny trzybolcowy 72/50, z zacze-
pem regulacji w ościeżnicy, zamek pomocni-
czy trzybolcowy

3 zawiasy z wkładką teflonową z możliwo-
ścią regulacji w trzech płaszczyznach

zestaw szybowy, hartowany (antisol)

ościeżnica z drewna klejonego sosnowego, 
profil 55x100

próg z drewna twardego

ciemny dąb tabaco

pozostałe kolory z podsta-
wowej palety DERPAL 
(na zamówienie)
dopłata 50 zł netto

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

klamka
+ rozeta
(nikiel, patyna)
80zł netto
komplet

wkładki zwykłe
80zł netto

nakładki
na zawiasy
(nikiel, patyna)
35 zł netto
komplet

To modele oparte o sprawdzoną konstrukcję, przeznaczoną dla osób, które od drzwi wymagają przede wszystkim funkcjonalności i trwałości.

Oferta nie łączy się z innymi rabatami i nie rozbudowuje się.
Oferta ważna od 03.04.2014 r do odwołania lub do wyczerpania zapasów
Pozostałe dopłaty i akcesoria dostępne w katalogu DERPAL

CE PN-EN 14351-1+A1:2010 

orzech

grubość
65mm

drewno
sosna

Drzwi węższe lub/i niższe + 150,-netto
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dystrybutor:

Rozmiar obięty promocją:

”90” (1010x2095)

Parametry techniczne:

skrzydło drzwiowe wykonane z wodoodpor-
nej sklejki, grubość skrzydła 74mm

drzwi w systemie przylgowym, podwójna 
uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)

rama skrzydła, wzmocniona obustronnie profi-
lem stalowym

wypełnienie termoizolacyjne 58mm

system antywyważeniowy (wręg francuski)

zamek główny trzybolcowy 72/50, z zacze-
pem regulacji w ościeżnicy, zamek pomocni-
czy trzybolcowy

3 zawiasy z wkładką teflonową z możliwo-
ścią regulacji w trzech płaszczyznach

zestaw trzyszybowy, dwukomorowy hartowany, 
(szyba mleczna piaskowana dla mod. WIP, ARIE), 
antisol dla mod. GREG

ościeżnica, profil 55x100

regulacja docisku skrzydła drzwiowego

próg z drewna twardego (grubość 40mm)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

klamka
+ rozeta
(nikiel, patyna)
80zł netto
komplet

wkładki zwykłe
100zł netto

nakładki
na zawiasy
(nikiel, patyna)
35 zł netto
komplet

Tradycja i nowoczesność w niskiej cenie
Drzwi zewnętrzne płytowe

grubość
74mm

sklejka

ciemny dąb tabaco

pozostałe kolory z podsta-
wowej palety DERPAL 
(na zamówienie)
dopłata 50 zł netto

orzech

Oferta nie łączy się z innymi rabatami i nie rozbudowuje się.
Oferta ważna od 03.04.2014 r do odwołania lub do wyczerpania zapasów
Pozostałe dopłaty i akcesoria dostępne w katalogu DERPAL

CE PN-EN 14351-1+A1:2010 

WIP GREG ARIE


