Drzwi stalowe techniczne
Konstrukcja
 Zamkni ta konstrukcja z blachy
stalowej, obustronnie ocynkowanej.
 Wype nienie skrzyd a
 p yta styropianowa.
 Grubo skrzyd a 40 mm.
Wyko czenie
 Blacha stalowa, obustronnie
ocynkowana i lakierowana, grubo
blachy 0,5 mm.
O cie nica
 Naro na z uszczelk w kolorze
skrzyd a.
Wyposa enie skrzyd a
 3 zawiasy czopowe wkr cane.
 Zamek wpuszczany dolny.
Dop aty:
 Próg ze stali nierdzewnej
68,00 z netto, 83,64 z brutto,
próg o rozmiarze 100
80,00 z netto, 98,40 z brutto.
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Dost pne szeroko ci 80, 90, 100.

Próg do drzwi technicznych
68,00 z netto, 83,64 z brutto.
Próg do drzwi technicznych w rozmiarze
100 80,00 z netto, 98,40 z brutto.
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Drzwi drewniane

orzech

d b z oty

DZ P70

d b ciemny

teak

DZ P40

palisander

paleta RAL

DZ EURO

Konstrukcja
 Drzwi ramowo-p ytowe.

Wyposa enie dodatkowe
 Zamek listwowy czteropunktowy GU
dop ata 490,00 z netto, 602,70 z brutto.

Skrzyd o
 Rama drzwi grubo ci 72 mm wykonana z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, ob ogowana, z obwiedniow uszczelk . Wype nienie  panel
termoizolacyjny. Panel: gr.60 mm, z wype nieniem termoizolacyjnym 36 mm,
pokryty obustronnie fornirowan p yt wodoodporn , frezowan ozdobnie.

 Malowanie dwukolorowe 240,00 z netto, 295,20 z brutto.

O cie nica
 Sosnowa z uszczelk profil 60x92 mm z progiem drewnianym.
1000 x 2080 mm  wymiar zewn trznych kraw dzi o cie nicy.
Drzwi otwierane na zewn trz (opcja otwierania drzwi do rodka  bez dop aty).
Okucia
 Dwa niezale ne zamki, dolny rozstaw 72/50 mm.
 Cztery zawiasy regulowane w trzech p aszczyznach z wk adk teflonow
z zabezpieczeniem, regulowany zaczep zamka.
Wyko czenie
 Powierzchnia drzwi wyka czana jest zewn trznymi, ekologicznymi lakierami
wodnymi, dost pnymi w kolorach palety Lazur i RAL.
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Szklenie
 Pakiet dwukomorowy, reflex.

 Malowanie RAL 240,00 z netto, 295,20 z brutto.
 Listwa obiciowa 13x55 mm 119,00 z netto,
146,37 z brutto za komplet.
 Na wietle górne od 20 do 40 cm wysoko ci:
do drzwi 80, 90, 100 420,00 z netto, 516,60 z brutto.
 Na wietle górne od 20 do 40 cm wysoko ci
do drzwi 110-150 480,00 z netto, 590,40 z brutto.
 Na wietle górne od 20 do 40 cm wysoko ci do drzwi
powy ej 150 620,00 z netto, 762,60 z brutto.
 Na wietle boczne sta e od 20 do 60 cm lub ruchome
od 40 do 60 cm  dop ata 50% ceny drzwi.
 Na wietle boczne (sta e lub ruchome)
od 61 do 90 cm  dop ata 100% ceny drzwi.

