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Ceny netto. Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
*  Towary nieobjęte systemem rabatowym

1 35% ceny okna

2

102 zł/szt.

3 bez dopłaty

4 bez dopłaty

5 bez dopłaty

6 bez dopłaty

7 bez dopłaty

8 +47 zł/mb

9 +30 zł/punkt

10 +33 zł/szt.

11

12 3 zł/mb

13

+20%

+35%

+45%

14

+21 zł/mb

+29 zł/mb

+35 zł/mb

+77 zł/mb

+50%

Okno wystawowe 
Witryna: 220 zł/m2

Poniżej 0,5m2  

Powyżej 2,5m2  270 zł/m2

w skrzydle 320 zł/m2

Mikrowentylacja 
Uchył trójstopniowy 
Szara uszczelka 
Ruchomy słupek 
Poprzeczka balkonowa 
Słupek w skrzydle 
Okucia antywłamaniowe 
Dodanie funkcji uchylnej do rozwiernej 
Szyby: 

antywłamaniowa P2 +230 zł/m2

antywłamaniowa P4 +280 zł/m2

bezpieczna +180 zł/m2

antisol – brąz +180 zł/m2

ornament +180 zł/m2

refex +280 zł/m2

mleczna +230 zł/m2

dźwiękochłonna dB 36, dB 37 +260 zł/m2

powyższe szyby do 0,5 m2 +150 zł/m2

pakiet trójszybowy k=0,7 +150 zł/m2

Wypełnienie rowka drzwiowego 
Kolory standardowe                      (mahoń, 
ciemny dąb, złoty dąb, orzech): 

zewnętrzny 
wewnętrzny 
dwustronny 

Profle poszerzające *

15 mm 
35 mm 
60 mm 
100 mm 
kolor 
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Ceny netto. Niniejsza oferta, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
*  Towary nieobjęte systemem rabatowym

15

+29 zł/mb

+8 zł/mb
+91 zł/mb
+56 zł/mb

+139 zł/mb

+139 zł/mb

+80%

16

17

20 zł/pole

30 zł/pole

20 zł/pole

32 zł/pole

32 zł/pole

18 +140 zł

19 +23 zł

20

+115 zł

+55 zł

21

+47 zł/szt.

+15 zł/szt.

+21 zł/szt.

+100 zł/szt.

22 +10 zł/szt.

23 85 zł/mb

24 +45 zł/szt.

25 +280 zł/kpl.

26

27 32 zł/szt.

28 50 zł/szt.

Łączniki *

typu H 
piórowy 
kątowy 120° 
kątowy 90° 
rurowy 
statyczny 
kolor (z wyjątkiem piórowego) 

Wypełnienia 
białe +126 zł/m2

kolor (1 lub 2 stronne) +546 zł/m2

Szprosy 
biały 8, 18, 26 mm 
biały 45 mm 
złoty 8 mm 
złoty 18 mm 
kolor (1 lub 2 stronne) 18, 26 mm 

Nawiewnik Ventair 
Zatrzask balkonowy 
Hamulce 

w klamce 
cierny 

Klamki 
z kluczykiem lub przyciskiem 
secustic 
secustic srebrna lub złota 
drzwiowa – biała 

Podnośnik skrzydła z blokadą klamki 
Próg aluminiowy 
Wkładka do drzwi 
Zasuwnica drzwiowa 
Szyba K=1,1 kupowana osobno 140 zł/m2

Płyn do mycia PCV 
Mazak kolor 


