FLORENCJA

www.centurion.pl

skrzydła ramowe i ościeżnice SW
Ościeżnice SW w kolorze Bianco, norma PL
oferta specjalna, stan magazynowy
rozmiar
zakres
cena zakupu
netto / brutto
w PLN
A

FE/D

FE/D

70, 80, 90

70, 80, 90

z podcięciem wentylacyjnym

75-95

B

95-115

C

120-140

D

140-160

E

160-180

J

260-280

K

280-300

250,00 / 307,50
272,00 / 334,56

302,00 / 371,46

375,00 / 461,25

ościeżnica SW
regulowana

DOSTĘPNE
OD RĘKI
Klamka
65,00/79,95

Szyld na klucz
35,00/43,05

Szyld na wkładkę
35,00/43,05

FLORENCJA [FE]

Szyld WC
47,00/57,81

Bianco (BG)

CENA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD:

507,00/623,61
netto

WARUNKI
HANDLOWE

DOSTĘPNE TYPY SZKLENIA:
TYP D [pełne szklenie 4 szyby] rozmiary: 70, 80, 90, zamek łazienkowy (L), podcięcie wentylacyjne
TYP D [pełne szklenie 4 szyby], rozmiary: 70, 80, 90, zamek na klucz (T)

[brutto]

CENA ZAKUPU

KONSTRUKCJA

OŚCIEŻNICA STAŁA MF/Z (100mm X 43mm).

ramowa (MDF), wypełnienie stanowią płyciny lub szyby. Skrzydło wykonane w technologii RAMA SOFT,
krawędzie skrzydła zaokrąglone, brak łączenia okleiny. Zamek ekonomiczny na klucz (T) lub zamek ekonomiczny łazienkowy (L).

Cena zakupu 164,00 netto [201,72 brutto] PLN.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
Produkt dostępny „od ręki” z naszego magazynu, dostawa realizowana przy najbliższym transporcie,
pod warunkiem dostępności miejsca w samochodzie. Pozostałe modele (np. inny typ przeszklenia,
inny zamek, inny rozmiar, tuleje, skrzydła fabrycznie skrócone, przesuwne, dwuskrzydłowe
itp.) dostępne na warunkach oferty katalogowej modelu FLORENCJA.
Produkty objęte są 24 m-c gwarancją na standardowych warunkach.

Produkt dostępny „od ręki” z naszego magazynu, dostawa realizowana przy najbliższym transporcie, pod warunkiem dostępności
miejsca w samochodzie. Zamówienie na drzwi FLORENCJA należy złożyć co najmniej na dwa dni przed datą załadunku, tzn.:
dzień 1 - złożenie zamówienia
dzień 2 - sprawdzenie dostępności miejsca na samochodzie, potwierdzenie możliwości dostawy, przygotowanie produktów do spedycji
dzień 3 - załadunek
Zamówienia na produkty magazynowe prosimy składać na bieżąco, wcześniejsza informacja ułatwi nam zaplanowanie miejsca
w transporcie.
Ceny i warunki realizacji dla pozostałych rozmiarów ościeżnic zgodnie z bieżącą ofertą katalogową.

