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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi
warstwa o strukturze „plastra miodu”.
Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).
Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa
•
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
• regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)
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kolor czarny RAL 9005
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi
warstwa o strukturze „plastra miodu”.
Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).
Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego
oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa
•
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
• regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)
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CAMBIO

kolor niestandardowy
(dopłata wg katalogu Lepsze wnętrze)
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi
warstwa o strukturze „plastra miodu”.
Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,
na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm)
lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).
Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.).
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa
•
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
• regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)
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