
CENNIK

Grupa  
kolorystyczna Szklenie Cena w zł netto (brutto)

CPL Biały Lacobel 680,00 (836,40)

CLPL Biały Lacobel 640,00 (787,20)

FF Biały Lacobel 610,00 (750,30)

BASIC

ASTORIA WHITE

OPCJA OPCJA

B
A

S
IC

 A
S

T
O

R
IA

 W
H

IT
E

, 
C

P
L

 b
ia

ły
 U

n
i, 

o
śc

ie
żn

ic
a

 C
P

L
 b

ia
ły

 U
n

i, 
o

b
rz

e
że

 C
P

L
 b

ia
ły

 U
n

i

TY WYBIERASZ

Kolor ościeżnicy 
oraz obrzeża 
może być taki 
sam jak skrzydła 
lub czarny.

NOWOŚĆ

RODZAJE WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI

Skrzydło 
przylgowe
standardowe

Skrzydło 
bezprzylgowe
standardowe

Skrzydło 
przylgowe
SOFT



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
 � 60, 70, 80, 90, inne rozmiary dostępne za dopłatą 

KONSTRUKCJA
 � ramiak MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
 � wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
 � powierzchnia z płyty HDF o grubości 6 mm
 � rodzaj wykończenia krawędzi: SOFT w kolorze białym (istnieje 
możliwość zamiany na wykończenie standardowe w kolorze dopaso-
wanym do koloru powierzchni skrzydła lub czarnym, bez dopłaty).

WYPOSAŻENIE
 � szyba Lacobel biała
 � zamek wpuszczany na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą, 
na wkładkę patentową lub bez dolnego otworu)

 � zawiasy białe, czopowe wkręcane, 2 szt. (3 szt. w skrzydle 
drzwiowym 90). W standardzie montowane są zawiasy BRILLIANT. 
Możliwość wymiany koloru na inny dostępny, bez dopłaty.

WARIANTY OŚCIEŻNIC
 � stała: MDF
 � regulowana: DIN

OPCJE ZA DOPŁATĄ
Produkt występuje w normie polskiej. Skrót do wysokości typowej dla normy czeskiej 
i słowackiej wykonywany jest bez dopłaty (dotyczy systemu przylgowego i bezprzylgowego).

NIETYPOWA SZEROKOŚĆ DOPŁATA

szerokość 100 i 110 70,00 (86,10) 

węższe do 5 mm 70,00 (86,10) 

węższe powyżej 5 mm 95,00 (116,85) 

szersze 95,00 (116,85) 

NIETYPOWA WYSOKOŚĆ DOPŁATA

krótsze do 60 mm 50,00 (61,50) 

krótsze powyżej 60 mm 60,00 (73,80) 

dłuższe do 10 mm 60,00 (73,80) 

dłuższe od 11 mm do 450 mm 140,00 (172,20) 

dodatkowy zawias (wymagany dla skrzydeł drzwiowych: 110,  
dłuższych od 110 mm do 450 mm)

20,00 (24,60) 

dodatkowy zawias w systemie bezprzylgowym SIMPLE  
(wymagany dla skrzydeł drzwiowych dłuższych od 110 mm do 450 mm)

90,00 (110,70) 

zmiana położenia zamka (zalecana dla drzwi o nietypowej wysokości) 70,00 (86,10) 

WENTYLACJA DOPŁATA

podcięcie wentylacyjne 30,00 (36,90) 

tuleje wentylacyjne metalowe w kolorze nikiel lub brąz (szt.)  
(nie występują w rozmiarze 60)

30,00 (36,90) 

INNE DOPŁATA

ramiak drewniany 50,00 (61,50) 

skrzydło drzwiowe bezprzylgowe, system SIMPLE 200,00 (246,00) 

skrzydło drzwiowe bezprzylgowe, system przesuwny naścienny 50,00 (61,50) 

skrzydło drzwiowe bezprzylgowe, system przesuwny MAGIC 100,00 (123,00) 

skrzydło drzwiowe rewersyjne 250,00 (307,50) 

skrzydło drzwiowe bierne do drzwi dwuskrzydłowych
(należy uwzględnić dopłatę za ramiak drewniany)

90,00 (110,70) 

felc 20 mm 60,00 (73,80) 

Przylgowe100-220 cm60-90 cm

OPCJA

100 i 110 cm

OPCJA

Podcięcie
wentylacyjne

OPCJA

Tuleje
wentylacyjne

OPCJA

Konstrukcja 
drewniana

2 zawiasy 
w standardzie

DOSTĘPNE KOLORY:

GRUPA CLPL

Dąb Miodowy Dąb Hiszpański Dąb Stary

GRUPA CPL

Szary UniSzary Świetlisty

Antracyt Uni

Biały Uni

Orzech Włoski Czarny Uni

OPCJA

Bezprzylgowe
SIMPLE

GRUPA FF

Orzech Nussbaum

Orzech KolumbijskiDąb HalifaxDąb Kornwalia

Bengali Mango

Bianco Biały Sibiu Dąb Srebrzysty

Dąb Riviera

Moc personalizacji

3 zawiasy

OPCJA

Nowoczesne
okucia


