
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 lutego 2018 r. zmienia się oferta handlowa 
firmy Centurion R. 

W załączeniu przesyłamy skróconą listę wprowadzonych zmian oraz projekt 
najnowszego katalogu w wersji elektronicznej. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzone zmiany dotyczące 
poszczególnych elementów oferty oraz nowe ceny produktów. 

NOWA KLASYFIKACJA POKRYĆ. Aktualne grupy to: Basic (A), 
Premium (B ), Super Mat (C), Extreme (D), CPL (E)

NOWY MODEL MODO (3D), (4D), (SD). Modo w nowej konstrukcji (górna 
i dolna poprzeczka prosta jak w Semko, pozostałe frezowane). Modo oferowane 
będzie w następującej kolorystyce: 
Akacja (AK), Amber (AB), Silver (SL), Somo (SO), Tabaco (TJ), Trufla (TF). 

NOWE WERSJE PRZESZKLENIA w modelu Florencja obok do tej pory 
oferowanej wersji FE/ D pojawią się FE/P i FE/L

NOWY POCHWYT do skrzydeł przesuwnych w kolorze chrom satyna

Wycofany model Afro (RS) zastąpiliśmy modelem (RF), w którym elementy 
poziome składają się z połączonych ze sobą paneli.
Wszystkie skrzydła ramowe w grupie kolorystycznej Extreme wykonywane są w 
technologii RAMA SOFT DREWNO

Drzwi techniczne: AKUSTIK, FOGO nie będą dostępne w płycie płaskiej 
lakierowanej, odpowiedniki kolorystyczne dostępne będą w okleinie grupy 
PREMIUM: BUK (BU), DĄB (DA), CALVADOS (CA)

Zmiana nazwy klamki VERDOR na ADULAR

Zmiana konstrukcji Monaco - grubość płyciny wypełnień 4mm

NOWE KOLORY
•         DADO (DO) oferowany w modelach: Semko, Inox, Monaco, Afro, Nicea, 
Manhattan, Vesto, Sofia, Akustik, Fogo
•         SMATT (ST) oferowany w modelach: Prowansja, Semko, Inox, Monaco, 
Nicea, Afro, Sofia, Akustik, Fogo
•         ROYAL (RL) oferowany w modelach Sofia, Akustik, Fogo, Bazalt
Poszerzona kolorystyka o nowe pokrycia w dotychczas oferowanych modelach:



•         Semko: Goldmat (GP), Grafit (GM), Latte (LM), Magnolia (MM), Naturo 
(NA), Smatt (ST).
•         Inox: Goldmat (GP), Grafit (GM), Latte (LM), Magnolia (MM), Naturo (NA), 
Smatt (ST).
•         Afro: Akacja (AK), Amber (AB), Brownie (BR), Grey (GR), Pinia (PI), Silver 
(SL), Goldmat (GP),
Grafit (GM), Latte (LM), Magnolia (MM), Naturo (NA), Smatt (ST).
•         Monaco: Akacja (AK), Amber (AB), Brownie (BR), Grey (GR), Pinia (PI), 
Silver (SL), Smatt (ST). 
•         Nicea: Akacja (AK), Amber (AB), Brownie (BR), Grey (GR), Pinia (PI), 
Silver (SL), Smatt (ST). 
•         Haga: Akacja (AK), Amber (AB), Brownie (BR), Ofram (OR), Silver (SL), 
Tabaco (TJ), Arctic (AT).
•         W grupie kolorystycznej Basic dostępny będzie kolor Dąb (DP).
 

Z oferty wycofane zostają:
•         Model OSAKA
•         Model AFRO RS
•         Model Verona VN
•         Model Florencja FL/D
•         Pochwyty do drzwi przesuwnych chrom błyszczący oraz nikiel matowy
•         Tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej 
•         Kolory:
o   WENO (WE),
o   KASZTAN (KR),
o   PURO (PN),
o   GOLDGLOS (GG),
o   ANTGLOS (AG), 
o   RUSTIC (RR).
•         W modelu Afro wycofany kolor Bianco (BG)
•         W modelu Nicea wycofany kolor Arctic (AT)


