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DOSTĘPNE  
KOLORY:

Akacja 3D

Dąb 3D
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Merbau 3D

Dąb szary 3D
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 W-4  W-5 W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z płyty MDF
 wykończenie okleiną drewnopodobną  
 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na 
wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach 
skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia 
mechaniczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania  
i łączenia elementów przy pomocy kołków  
poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, wkładkę patentową  
lub z blokadą wc

 wypełnienie panel o grubości 4 mm 
 szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia 
po wewnętrznej stronie skrzydła

 system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
  

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „60” „70” „80” 
 szerokość „90” za dopłatą 10,00 PLN netto
 szerokość „100” za dopłatą 60,00 PLN netto
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

cena: 447,97 PLN netto / 551,00 PLN brutto
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DOSTĘPNE  
KOLORY:

Jesion 3D

Dąb 3D

Merbau 3D
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KALIFORNIA W-5

 W-5 W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:
 ramy skrzydła wykonane z płyty MDF
 wykończenie okleiną drewnopodobną   
lub białym gładkim laminatem

 zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na 
wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach 
skrzydła*

 technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia 
mechaniczne i czynniki termiczne

 poprzez zastosowanie technologii czopowania  
i łączenia elementów przy pomocy kołków  
poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:
 dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
 zamek na klucz, wkładkę patentową  
lub z blokadą wc

 wypełnienie panel o grubości 4 mm 
 szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia 
po wewnętrznej stronie skrzydła

 system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:
 podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
 tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto 
 tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
 osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
  

INFORMACJE HANDLOWE:
 dostępne szerokości „60” „70” „80”
 szerokość „90” za dopłatą 10,00 PLN netto
 szerokość „100” za dopłatą 60,00 PLN netto
 skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

cena: 446,34 PLN netto / 549,00 PLN brutto
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Orzech 3D

Biały CLP



Special

Kod prod. zakres  
regulacji

cena netto cena brutto

OSB stała 90 mm 154,00 189,42

OPASKA - 42,00 51,66

ĆWIERĆWAŁEK - 19,00 23,37

OSR-1 80-99 284,00 349,32

OSR-2 100-119 291,00 357,93

OSR-3 120-139 300,00 369,00

OSR-4 140-159 309,00 380,07

OSR-5 160-179 317,00 389,91

OSR-6 180-199 328,00 403,44

OSR-7 200-219 339,00 416,97

OSR-8 220-239 351,00 431,73

OSR-9 240-259 378,00 464,94

OSR-10 260-279 395,00 485,85

OSR-11 280-299 412,00 506,76

OSR-12 300-319 428,00 526,44

OSR-13 320-339 439,00 539,97

OSR-14 340-359 485,00 596,55

OSR-15 360-379 499,00 613,77

OSR-16 380-399 520,00 639,60

OSR-17 400-419 541,00 665,43

OSR-18 420-439 553,00 680,19

ościeżnice
DOSTĘPNE  
KOLORY:

Jesion 3D

Dąb 3D

Merbau 3D

Biały CLP
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OŚCIEŻNICA REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

OPASKA

Ościeżnica regulowana 
• zakres pow. 240 mm 
 składa się 
 z belki bazowej 
 i panelu uzupełniającego

Ościeżnica regulowana 
• zakres do 240 mm 
 składa się  

z jednej belki bazowej

 dostępne od ręki w szerokości 60, 70, 80, 90

 dostępne od ręki w szerokości 70, 80, 90

 dostępne od ręki w szerokości 80, 90

Orzech 3D

RADOM:
ul. Chorzowska 14, 26-600 Radom

tel. (48) 365-63-65, (48) 381-74-46
fax (48) 384-71-40

zamowienia@artservice.com.pl
przedstawiciel regionalny: 
płn-wsch: 605-237-638
płd-wsch: 601-181-426 
Wrocław 661-242-088

PIŁA:
ul. Poznańska 58, 64-920 Piła

tel. (67) 213-70-35
fax (67) 213-70-36

pila@artservice.com.pl
przedstawiciel regionalny: 

płn-zach:
661-866-115
607-220-622www.artservice.pl

dostę pne o
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