
Livata 1 Livata 2 Livata 3 Livata 4

Promocja trwa od 05.09.2016 do 31.12.2016.  
*RABAT PROMOCYJNY SUMUJE SIĘ Z RABATEM PODSTAWOWYM !!

PROMOCJA ! 
RABAT HANDLOWY NA
DODATKOWY*
SKRZYDŁA LIVATA 10%10%

cena (grupa oklein ENDURO):

419,00 zł netto
515,37 zł brutto

cena (okleina RYFLOWANA , ECO-FORNIR):

469,00 zł netto
576,87 zł brutto



www.invado.pl

• zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wkładki patentowej,
• zawiasy  standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydłach  „60” - „80”, 3 sztuki 

w skrzydłach „90”, „100”,
• w wersji bezprzylgowej skrzydła występują niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacją 3-D  

w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

• rama w skrzydłach wykonana z płyty MDF, 
• wypełnienie skrzydła stanowią płyciny o grubości 22 mm oraz płyciny i/lub szyby o grubości 4 mm,
• krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone,
• skrzydło przygotowane do podcięcia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydeł z  wentylacją,
• skrzydła pojedyncze w szerokościach od „60” do „100”,
• skrzydła podwójne w szerokościach od „120” do „200”,
• w skrzydłach podwójnych bezprzylgowych od strony ościeżnicy występuje listwa przymykowa.

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE:

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

KONSTRUKCJA:

podcięcie wentylacyjne 32,00 39,36

wykonanie skrzydła bez otworu na klucz bez dopłat

dopłata do szerokości „100” 42,00 (szt) 51,66 (szt)

dodatkowy zawias w skrzydłach „60” - „80” 16,00 (szt) 19,68 (szt)

nasadka na zawias 4,00 (szt) 4,92 (szt)

tuleje PCV 21,00 (kpl) 25,83 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, okrągłe (chrom, mosiądz) 63,00 (kpl) 77,49 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 158,00 
(kpl)

194,34 
(kpl)

wykonanie skrzydła jako tępe (system przesuwny) 84,00 103,32

wykonanie skrzydła jako bezprzylgowe 84,00 103,32

wykonanie drzwi dwuskrzydłowych 84,00 103,32

wkładka patentowa 31/36 16,00 (szt) 19,68 (szt)

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:      NETTO|BRUTTO          NETTO|BRUTTO

PROMOCJA! 10% DODATKOWEGO RABATU HANDLOWEGO NA SKRZYDŁA LIVATA
KOLORYSTYKA:

 ECO-FORNIR
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SZKŁO:

satinato

BLOKOWA REGULOWANA

REGULOWANA 
DO SKRZYDEŁ
MODUŁOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH


