
Załącznik  nr  1  ( Tabela  nowości  )    

 
        Nazwa towaru 

Cena nowego  
modelu w wersji 
standardowej  lub 
     dopłata  

Przyjmowa
nie 

zamówień 
od dnia :   

                                                           
                                                                              Uwagi   

  Universal  56S   849,00 02.11.2015 Modyfikacja  Universal 45  -  skrzydło  o 10mm grubsze  

   Special 56S  1090,00 15.10.2015 Modyfikacja  Special’2 OSB  - centralny zamek   

   Special 56X  1.140,00 23.11.2015 Modyfikacja  Special’2 OSB  - centralny zamek + pianka XPS  zamiast  styropianu 

    
   Ościeżnica   
   Termo  ODS56  

dopł.     245,00 
Special  , Premium 
dopł.    260,00 
         Universal  

 
15.10.2015 

 
Ościeżnica  energooszczędna  do drzwi  Special 56 , Premium OSB , Universal  56 

   Przeszklenie lacobel   dopł.  200,00  do  
  ceny  Pasek  INOX   

 15.10.2015 Nowy wzór - szkło  hartowane  (malowane czarne ) zamiast  ramki  INOX  wzór  PASEK  

   Magnum  Eco56W  1390,00(*) / 1490,00 15.10.2015 Drzwi p.poż klasy  EI230, odp. na włamanie  RC2, akustyka  35 dB, zastępują   drzwi  Magnum3  2H (**) 

   Magnum  56K    1590,00(*) / 1690,00 15.10.2015 Drzwi p.poż klasy  EI230 , odp. na włamanie  RC3 , akustyka  44 dB ,  zastępują   drzwi  Magnum2  C3  
ale  drzwi  te nie posiadają   klasy  C  (**) 

   Grand  56S            2000,00 19.10.2015 Modyfikacja  Grand S  - centralny  zamek  

   Grand  56X            2050,00  23.11.2015 Modyfikacja  Grand  S - centralny zamek + pianka XPS  zamiast  styropianu 

   Ościeżnica  PU68   w standardzie  02.11.2015 Nowy produkt -  ościeżnica  profil  PU68  ( szer. 90mm ) stalowa przeznaczona   dla drzwi  Maxim 68S 
oraz  Magnum 68K , będzie stanowić   standardową   i  oszczędnościową  ofertę  

    Magnum  56K/L   1690,00(*) / 1790,00 15.10.2015 Drzwi p.poż klasy  EI230 , odp. na włamanie  RC3 , akustyka  44 dB ,  zastępują   drzwi  Magnum2  C3,    
dostępne wyłącznie   na  inwestycje  przy zamówieniu   min. 30 sztuk  , 8 sztuk  z jednego  typu   

    De luxe 56S            1450,00  11.01.2016 Drzwi antywłamaniowe  klasy  C  i  RC3  , akustyka  30 dB , zastępują  drzwi   De luxe’2 OSB , dostępne 
wyłącznie   na  inwestycje  przy zamówieniu   min. 30 sztuk  , 8 sztuk  z jednego  typu  (**)  

    Wizjer elektroniczny             340,00  15.10.2015 Nowy produkt w ofercie – wizjer  z ekranem LED 3,2” z  funkcją  dzwonka i pamięcią do 50 zdjęć  

    Preparat do czyszczenia  
    stali  nierdzewnej  

             25,00 15.10.2015 Nowy produkt w ofercie – zalecany do czyszczenia i pielęgnacji okuć , ramek  oraz  aplikacji ze stali  
nierdzewnej INOX  

    Próg Termo ODS150              59,00 15.10.2015 Nowy produkt w ofercie – próg przeznaczony  dla drzwi  z dolną  przylgą  czyli  Maxim 68  oraz  
Magnum 68K  i Royal  84 WKW  bez własności  p.poż.   

   Progi dębowe malowane 
   pod kolor ościeżnicy  

             59,00   
15.10.2015 

Modyfikacja  polegająca na  możliwości  zamówienia  progu dębowego malowanego pod kolor 
ościeżnicy  przeznaczona  wyłącznie dla  drzwi  Magnum 68K  z ościeżnicą  PM150  i  Royal 84WKW  
z ościeżnicą  PM150  

  (*)   Cena  standardowa  drzwi  bez  właściwości  p.poż.   

(**)   Skrzydła  posiadają  uszczelkę   wklejaną  podobnie jak w drzwiach  Royal ,  a nie  wpuszczaną  jak  w  modelach  Universal , Special, Premium  

                                                                                                           


