MADERA

orzech PVC

buk PVC

d b z oty PVC

MADERA I

Cena
netto/brutto

Typ o cie nicy

Kolor

Wyposa enie

O cie nica wykonana
z materia ów
drewnopochodnych  MDF

oklejona foli
PVC w kolorze
skrzyd a

trzy zawiasy czopowe,
uszczelka,
gniazda antywywa eniowe

O cie nica metalowa pe na
z uszczelk , malowana
proszkowo FD-21/C

trzy zawiasy p ytkowe
bia y, br zowy,
194,00 z netto
z regulacj , uszczelka w kolorze:
238,62 z brutto
miodowy
bia y, br zowy, popiel

170,00 z netto
209,10 z brutto

465,00 z netto

465,00 z netto

CENY O CIE NIC  SKRZYD A MADERA

MADERA II
68,00 z netto
83,64 z brutto

Konstrukcja
 Ramiak z p yty MDF oraz ze sklejki.
 40 mm (±1mm) ze wstawkami z litego drewna iglastego.
 Wype nienie skrzyd a  listwy stabilizuj ce oraz styropian.
Wyko czenie
 P yty HDF o grubo ci 6mm o powierzchniach frezowanych,
oklejone foli PVC.

Okucia
 Trzy zawiasy czopowe wkr cane.
 Zamek wpuszczany dolny.
 Zamek trzyryglowy górny.
 Trzy bolce antywywa eniowe.
 Wizjer szerokok tny.

 Próg ze stali nierdzewnej
z uszczelk do o cie nic FD-21/C.
 Wykonanie  blacha nierdzewna
o grubo ci 1 mm.
 Monta ko kami rozporowymi.
 Wykonanie  do szeroko ci 80, 90.

INTERIOR

wenge

orzech kaspijski

akacja ART

d b retro

d b z oty

398,00 z netto

310,00 z netto

olcha

INTERIOR 10

68,00 z netto
83,64 z brutto
 Próg ze stali nierdzewnej
z uszczelk do o cie nic FD-21/C.
 Wykonanie  blacha nierdzewna
o grubo ci 1 mm.
 Monta ko kami rozporowymi.
 Wykonanie  do szeroko ci 80, 90.

INTERIOR

Listwa  aluminium szczotkowane

Konstrukcja
 Ramiak z drewna sosnowego lub p yty MDF, pokryty
dwiema p ytami HDF.
 Wype nienie  p yta MDF oraz p yta styropianowa,
wzmocniona profilem metalowym.

CENY O CIE NIC  SKRZYD A INTERIOR

Wyko czenie
 P yty HDF oklejone foli finish i 3D.
Okucia
 Trzy zawiasy czopowe wkr cane.
 Zamek wpuszczany dolny.
 Zamek górny na wk adk patentow .
 Wizjer szerokok tny.

Typ o cie nicy

Kolor

Wyposa enie

O cie nica wykonana
z materia ów
drewnopochodnych  MDF

oklejona
foli finish

trzy zawiasy
czopowe,
uszczelka

O cie nica metalowa pe na
z uszczelk , malowana
proszkowo FD-21/C

bia y, br zowy,
miodowy

trzy zawiasy p ytkowe
z regulacj , uszczelka w kolorze:
bia y, br zowy, popiel

Cena
netto/brutto
125,00 z netto
153,75 z brutto

194,00 z netto
238,62 z brutto
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Drzwi przeciwpo arowe EI-30, EI-60
RW 32 DB (komplet z o cie nic i progiem)

olcha

orzech
kaspijski

akacja ART

MADERA I EI-30, EI-60

MADERA II EI-30, EI-60

Izolacyjno

akustyczna Rw = 32 dB

Zastosowanie
 Drzwi wewn trzne wej ciowe w budownictwie mieszkaniowym, u yteczno ci publicznej.
 Integraln cz ci drzwi EI-30, EI-60 jest o cie nica z uszczelkami p czniej cymi.
Konstrukcja
 Drzwi przeciwpo arowe EI-30, EI-60 dost pne s w dwóch wariantach wykonania:
Madera: okleina PVC z dekoracyjnymi frezami.
Interior: p askie okleinowane foli finish.
 4 zawiasy czopowe z mo liwo ci regulacji.
 Zamki dostosowane do wk adki patentowej.
 Próg wykonany ze sklejki z uszczelk przylgow .
 Grubo 50mm dla Ei 30.
 Grubo 60mm dla Ei 60.
Dost pne kolory
 MADERA EI-30, EI-60  folia PVC: orzech PVC, buk PVC, d b z oty PVC.
 INTERIOR EI-30, EI-60  folia finish: akacja ART, olcha, orzech kaspijski.
Dop aty
 Wizjer 70,00 z netto, 86,10 z brutto.
 Dop ata do drzwi EI 30 rozmiar 100  200,00 z netto, 246,00 z brutto.
 Dop ata do drzwi EI 60 rozmiar 100  300,00 z netto, 369,00 z brutto.
 Próg opadaj cy (obowi zkowy w wersji dymoszczelnej) 280,00 z netto, 344,40 z brutto.
 Samozamykacz (obowi zkowy dla EI 60) 320,00 z netto, 393,60 z brutto.
 Uszczelka dymoszczelna (obowi zkowa w wersji dymoszczelnej) 600,00 z , 738,00 z brutto.

60

1199,00 z netto
2195,00 z netto

d b z oty PVC

1360,00 z netto
2560,00 z netto

buk PVC

1360,00 z netto
2560,00 z netto

orzech PVC

INTERIOR EI-30, EI-60

