
KLD-2 Komplet zawiera:

skrzydło płaskie, metalowe, ocynkowane, laminowane szer.45mm

Klasa 2 („B”) 3 kolory: złoty dąb, nussbaum, almon 28

27dB futryna metalowa, ocynkowana, laminowana w kolorze skrzydła

999,- brutto szerokość futryny 9 cm z uszczelką

zamek podklamkowy 3 ryglowy

dodatkowy zamek 3 ryglowy

3 bolce antywyważeniowe

zawiasy zabezpieczone przed wybiciem trzpienia

klamka, wkładki, wizjer

KLD-2 Komplet zawiera:

APLIKACJA skrzydło PRZETŁOCZONE z aplikacją ze stali nierdzewnej,

metalowe, ocynkowane, laminowane, szer. 45 mm

Klasa 2 („B”) 3 kolory: antracyt, nussbaum, almon 28

27dB futryna metalowa, ocynkowana, laminowana w kolorze skrzydła

1299,-brutto szerokość futryny 9 cm z uszczelką

zamek podklamkowy 3 ryglowy

dodatkowy zamek 3 ryglowy

3 bolce antywyważeniowe

zawiasy zabezpieczone przed wybiciem trzpienia

klamka, wkładki, wizjer

MDA – 39 Komplet zawiera:

skrzydło metalowe, ocynkowane, laminowane szer.45mm

wypełnienie gęstą wełną mineralną

Klasa 2 („B”) 3 kolory: złoty dąb, nussbaum, almon 28

39 dB 1449,-brutto futryna metalowa, ocynkowana, laminowana w kolorze skrzydła

szerokość futryny 8 cm z wklejaną uszczelką typu D

zamek podklamkowy 3 ryglowy

dodatkowy zamek 3 ryglowy

3 bolce antywyważeniowe

zawiasy zabezpieczone przed wybiciem trzpienia

klamka, wkładki, wizjer

KLD-3 Komplet zawiera:

skrzydło metalowe, ocynkowane, laminowane szer.52 mm

3 kolory: złoty dąb, nussbaum, almon 28

Klasa 3 („C”) futryna metalowa, ocynkowana, laminowana w kolorze skrzydła

32 dB 1628,-brutto szerokość futryny 13 cm

zamek centralny, rozporowy z zestawem montażowym, szyldami

i klamkami w kolorze chrom polerowany z cylindrem MUL-T-LOCK

z 5 kluczami i kartą kodową

zamek dodatkowy 3 ryglowy z cylindrem z 5 kluczami 

2 bolce antywyważeniowe

zawiasy zabezpieczone przed wybiciem trzpienia

wizjer do samodzielnego montażu
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KLD-2 ZOL Komplet zawiera:

skrzydło metalowe ocynkowane okleinowane ( 9 kolorów)

Klasa 2 („B”) futryna brązowa z osprzętem montażowym

zamek górny z 3 ryglami ruchomymi

900,- brutto zamek dolny 3 ryglowy

3 bolce antywyważeniowe

klamka, wkładki, wizjer

KLD-3 EI30 Komplet zawiera:

skrzydło metalowe ocynkowane oklejone folią PCV ( 9 kolorów)

futryna osprzętem montażowym, malowana proszkowo brąz/biały

Klasa 3 („C”) *1968,-brutto zamek centralny, rozporowy, z zestawem montażowym, szyldami

37dB i klamkami w kolorze satyna z wkładką MUL-T-LOCK

EI30 z 5 kluczami i kartą kodową

**1968,-brutto  bolce antywyważeniowe

wizjer

kaseton regulujący wysokość skrzydła

samosamykacz w zawiasie

* wersja z 1 zamkiem
** wersja z 2 zamkami

Próg uniwersalny drewniany lakierowany z uszczelką

66,- brutto

Ceny nie zawierają montażu ani kosztów dostawy.

Transport do 50 km od Warszawy - 120,- brutto.

Montaż 450,- netto -  demontaż, montaż drzwi, progu, obróbki murarskie.
W przypadku utrudnień lub prac dodatkowych cena ustalana indywidualnie.
Wystawiawy faktury z 8% Vat ( na drzwi i montaż)  przy naszej usłudze.
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