
Wraz z pojawieniem się w ofercie nowych wyrobów z gamy produktowej wycofujemy modele:

- DRZWI ZEWNĘTRZNE ONTARIO S

- OKNO STEPS

oraz  zgodnie  z  informacją  z  dnia  1/2/2016  z  oferty  wycofujemy  kolor  ECO  TOP 145  aralia  ciemna, który  będzie  dostępny  do 
wyczerpania zapasów. Prosimy o każdorazowe sprawdzanie możliwości wykonania zamówienia w tym kolorze w dziale handlowym. 

 
Przypominamy także, że zaprezentowane na targach BUDMA:

 
- nowe kolory LAMISTONE: 

267 wiąz bielony H; 

268 wiąz piaskowy H;

269 wiąz szary H; 

240 wiąz bielony  V; 

241 wiąz piaskowy V; 

242 wiąz szary V

mogą być oferowane również do innych modeli skrzydeł drzwiowych w obecnej kolorystyce LAMISTONE.

 
- nowe kolory oklein (fornirów):

373 dąb biały; 

374 dąb piaskowy; 

375 dąb szary 

można stosować do innych modeli skrzydeł drzwiowych fornirowanych

 
- siedem nowych kolorów LAMINATÓW CPL 0,5 z efektem SILKSTONE tj. dodatkową widoczną strukturą prawdziwego drewna: 

976 dąb polski, 

993 antracyt royal, 

994 jesion royal, 

995 merbau royal, 

996 jesion polski, 

997 nugat royal, 

938 dąb premium

można stosowań do skrzydeł DECO, IMPULS, drzwi EI30, EI 60, B30, C30, RC3 oraz SR typ A i typ B. Dopłata do CPL 0,2 mm (lub dla  
IMPULS do lamistone) plus 225 zł netto. Ościeżnica oraz ramka (w przypadku skrzydeł szkolonych) wykonana będzie w materiale 
SILSTONE

 
- do skrzydeł SONATA standard bezprzylgowy można za dopłatą 60 zł netto zamówić obrzeże ABS 0,5mm ALU, które prezentowaliśmy 
na ekspozycji.

 
Proszę również pamiętać o uruchomionej  w 2016 roku  SPECJALNEJ AKCJI  dotyczącej  produktów z  SZYBKĄ REALIZACJĄ. 
Asortyment  objęty akcją w wybranych konfiguracjach produkowany jest  w jeden  tydzień roboczy,  zaś dostawy (przy zachowaniu 
minimum logistycznego  z  umowy)  są  realizowane  do 10  dni. Specjalną  akcją  z  szybka  realizacją  objęte  są  modele:  SEMPRE, 
VERIMO,  ARCO, INTER-AMBER, CLASSIC w systemie przylgowym wraz z ościeżnicami regulowanymi DIN opaska 60 mm 
zakresy: ZP1-ZP11. Warunki akcji zgodnie z pismem z 4/1/2016.

 
Przypominamy też, że zgodnie z ustalonymi warunkami w umowach handlowych z dystrybutorami towar ekspozycyjny fakturowany jest 
zgodnie z warunkami handlowymi z możliwością zastosowania warunków specjalnych rozliczanych korektą po udokumentowaniu przez 
Odbiorcę faktu montażu towaru w celu prezentacji wyrobu w salonie sprzedaży własnym lub współpracującym. 


