futryna regulowana

futryna stała

Opis:

więcej przykładów na
www.door-system.pl

Wszystkie zawarte w katalogu i ofercie wzory szyb wykonane zostały przez firmę PUJAN
na wyłączność firmy DOOR-SYSTEM.
Projekty są własnością firmy PUJAN i obowiązuje zakaz ich kopiowania.
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cena

+330 zł
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+650 zł

+690 zł

+730 zł

Ceny detaliczne netto, nie zawierają podatku VAT
* Elementy środkowe w ościeżnicach do szerokości 310 mm wykonywane są bez łączeń z jednego elementu.
** Istnieje możliwość wykonania ościeżnicy powyżej 310 mm z elementami środkowymi łączonymi z 2 elementów.

LISTA DOPŁAT:
- drzwi nietypowe pod względem wymiarów ........... +10%
- kolor niestandardowy ........................................ +10%
- dwukolor ........................................................ +200 zł
- skrzydło „100” .................................................. + 5%
- wykończenie lakierem matowym ......................... +10%
- wykończenie lakierem jedwabisty połysk .............. +10%
- listwa maskująca z drewna mahoniowego
5,5 mm x 1,5 mm (kpl. na 1 stronę) . ................. 110 zł
- ćwierćwałek z drewna mahoniowego
1,5 mm x 1,5 mm (kpl. na 1 stronę) . ................... 65 zł
- każdy dodatkowy 1 cm szerokości
futryny stałej .................................................... +20 zł
Dostawka boczna ruchoma lub stała o szerokości:
- do 500 mm ...................................................... +55%
- od 500 mm do 750 mm .................................... +75%
- od 750 mm do 1000 mm ............................... +100 %
- tuleje WC okrągłe plastik (kpl. do 1szt. drzwi) ....... 30 zł
- tuleje WC okrągłe metal (kpl. do 1szt. drzwi) ...... +90 zł
- tuleje WC kwadrat metal (kpl. do 1szt. drzwi) ... +130 zł

Klamki z szyldami niemieckiej firmy HOPPE
- Roissy klucz - (złoto lub stare złoto) . ................... 55 zł
- Roissy WC - (złoto lub stare złoto) . ..................... 80 zł
- Istambul klucz
(złoto, stare złoto, srebro, satyna) ...................... 70 zł
- Istambul WC
(złoto, stare złoto, srebro, satyna) .................... 100 zł
Klamki z szyldami DOMINO
- Anna M3 - klucz lub WC (brąz matowy) ................ 45 zł
- Jane M6/M9 - klucz lub WC (chrom/nikiel) ............. 60 zł
- Jane QR - klucz lub WC (nikiel) ............................. 75 zł
- Jaro M6/M9 - klucz lub WC (chrom/nikiel) ............. 80 zł
- Logo QR - klucz lub WC (nikiel) ........................... 105 zł
- Neris QR - klucz (brąz matowy lub nikiel) ............ 125 zł
- Neris QR - WC (brąz matowy lub nikiel) .............. 150 zł
* Zlecenia łukowe - wycena indywidualna.

* Ceny detaliczne NETTO, nie zawierają podatku VAT
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Produkty posiadają atest
Polskiego Związku Higieny
HK/B/1693/01/2009

zakres grubości muru
[mm]

Apronata techniczna ITB
AT/15/6912/2006

(futryna w 100% drewniana z listwami rogowymi z drewna mahoniowego)

Nasz Przedstawiciel:

dopłaty do drzwi z futryną regulowaną:

Door-System - Bielice 67D, 13-330 Krotoszyny, tel./fax (+48) 56 47 47 724, e-mail: info@door-system.pl
NIP 741-137-79-45, Regon 510686600
Bank: PKO BP S.A. O/Ostróda 84 1020 3613 0000 6602 0003 7168

60 mm

DOOR SYSTEM

20 mm

APOLLO 4 - przykładowa prezentacja możliwych przeszkleń*

uszczelka

* Więcej prezentacji (ponad 300 szt.) znajdziecie Państwo w naszym katalogu produktów zamieszczonym na płycie CD dołączonej do folderu.

element środkowy
z drewna
klejonego warstwowo

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DRZWI:
- skrzydło o grubości 42 mm
- ościeżnica stała o szerokości 90 mm z uszczelką
- zamek na klucz lub WC niemieckiej firmy WILKA
- zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, szwajcarskiej firmy SFS
- ozdobne nakładki na zawiasy
- w drzwiach łazienkowych komplet plastikowych okrągłych tulei WC

www.door-system.pl

listwa rogowa
z drewna
mahoniowego

30 mm

Drzwi wewnątrzlokalowe systemu DOOR-SYSTEM potocznie zwane jako DOOR`sy, składaja się ze skrzydła,
ze 100% - ową ramą drewnianą klejoną warstwowo, obłogowaną naturalnym fornirem mahoniowym
oraz ze 100% - owej drewnianej futryny stałej lub regulowanej z uszczelką.
Skrzydło drzwiowe wykonane jest jako ramowo-płycinowe z frezowanym wypełnieniem ozdobnym, obłogowanym naturalnym fornirem mahoniowym.
Wszystkie modele drzwi dostępne są w szerokiej gamie przeszkleń, począwszy od zwykłych szyb ornamentowych po szkło
fazowane, bezpieczne, witrażowe, a skończywszy na szkle rzeźbionym czy grawerowanym.
Stosowane są także nowoczesne formy zdobnictwa szkła takie jak fusingi czy bewele. Przeszklenia te
w połączeniu z egzotycznym drewnem mahoniowym, nadają niepowtarzalny styl dla każdego wnętrza.
Dodatkowo wszystkie przeszklenia oraz płyciny ozdobne drzwi są obustronnie oblistwowane drewnianą
listwą mahoniową w systemie SOFT-LINE, co nadaje niesamowitego prestiżu tym ekskluzywnym drzwiom.

Wymiary:
Szerokości typowe drzwi to: „60”, „70”, „80”, „90”
Typowe wymiary zewnętrzne drzwi z futryną stałą lub regulowaną to np. „80” – 885 mm x 2055 mm. Wysokość mierzona
od dołu skrzydła do góry ościeżnicy.
Wszystkie drzwi wykonywane są z futryną o 1cm przestającą poniżej skrzydła drzwiowego.
WYKOŃCZENIE:
Wszystkie drzwi wykończone są transparentnymi ekologicznymi bejcami wodnymi w 12 kolorach standardowych do wyboru niemieckiej firmy REMMERS oraz pokryte są wysokogatunkowym półmatowym lakierem wodnym, o zwiększonej odporności na zarysowania. Zastosowane materiały pozwalają uzyskać bardzo trwałą powłokę oraz podkreślić bardzo piękną
i niepowtarzalną strukturę drewna mahoniowego.

Standardowe rodzaje wykończeń lazurowych
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Weiss

Braun

Pinie

Eiche hell

Kastanie

Nussbaum

Palisander

Rotbraun

P43

Kirsche

Mahagoni dunkel Mahagoni hell
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SZKŁO OZDOBNE

APOLLO 3

ZEFIR

HELIOS

Cena już od 1410 zł*

Cena już od 1440 zł*

Cena już od 1440 zł*

APOLLO 4

JOWISZ

NEPTUN

Cena już od 1420 zł*

Cena już od 1520 zł*

Cena już od 1430 zł*

APOLLO 5

JUPITER

PLUTON

Cena już od 1440 zł*

Cena już od 1470 zł*

Cena już od 1400 zł*
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listWA PRZYSZYBOWA
W SYSTEMIE SOFT-lINE

kaseton
Z FREZOWANIEM
OZDOBNYM

* Ceny detaliczne NETTO ze standardowym wyposażeniem, uzależnione od rodzaju przeszklenia, nie zawierają podatku VAT.
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