FIORD
kolor biały RAL 9003
MALOWANE

00*

SZYBKA REALIZACJA
DO 10 dni roboczych*

01*

03*

04*

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra
miodu”.
Szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
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 system POL-SKONE, stała metalowa*
• regulowana DIN*, regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

FIORD
kolor czarny RAL 9005
MALOWANE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze
„plastra miodu”.
Szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
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 system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

FIORD

kolor niestandardowy
dopłata wg katalogu Lepsze wnętrze
MALOWANE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze
„plastra miodu”.
Szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
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 system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

