oferta luty 2017

- SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĘTRZNE -

1. CENTURY ceny od 90zł do 160zł

model 1 - 90P orzech
model 4 - 70L orzech, 60P orzech
model 7 - 80L orzech
2. MALAGA ceny od 140zł do 230zł

model pełne - 70L calvados
model 1/4 szyby - 80L dąb polski, 70L WC mahoń, 80L WC mahoń x 2szt
model 3/4 szyby - 80L dąb polski
model 4/4 szyby - 90L calvados, 90L orzech, 90L mahoń, 80L dąb polski, 80P dąb polski x
2szt, 80L mahoń x 2 szt.

3. MODENA 4 ceny od 70zł do 180zł

model 1/4 szyby - 70P olcha
model 3/4 szyby - 70L orzech
model 4/4 szyby - 80L WC wenge
4. MODENA 3 ceny od 140zł do 170zł

model pełne - 70L buk, 80P calvados, 80L Dąb, 80P olcha
model 1/3 szyby- 70L WC buk, 80L WC olcha
model 2/3 szyby - 80L buk x 2szt.
model 4/4 szyby - 80 P buk, 80L dąb

5. IMPACT cena 240zł

80P cedr x 2 szt.

6. LATONA cena 350zł

70P orzech 2K x 1 szt.

8. TETYDA cena od 195zł do 250zł

model 1 - 80L dąb bielony
model 2 - 80P wenge
model 3 - 80L cedr
model 5- 80L wenge

7. BOLONIA cena 180zł

2/3 szyby 80L calvados x3szt
2/3 szyby 80L olcha x2szt.

9. CHRONOS NEW ceny od 125zł do 165zł

model 1/3 szyby - 70P dąb polski
model 1/3 szyby + szpros - 90P WC
model 2/3 szyby- 90P orzech, 80P calvados, 70L calvados, 70P calvados x 2szt, 80L dąb
polski x 2szt, 80L orzech
10. CHRONOS ceny od 90zł do 160zł

model pełne - 70P WC buk x 2szt.
model 3/3 szyby - 80L buk, 70L calvados x 4 szt., 70P calvados, 60L dąb polski

11. KSANTOS ceny od 58zł do 80zł

model pełne - 60P białe x6szt, 60P WC białe
model 1/3 szyby - 60P WC białe
model 3/3 szyby - 90L biała, 90P białe x 7szt
12. NATURA ceny od 80zł do 140zł

pełne - 60L buk x3szt, 60P dąb x2szt, 60L olcha, 80P WC olcha
1/3 szyby ze szprosem - 70P WC calvados, 70L WC mahoń , 80P WC mahoń, 90P buk x2szt,
80L buk
1/3 szyby bez szprosu - 80P buk, 90P buk, 80P olcha
2/3 szyby ze szprosem - 90 L dąb, 70P buk
2/3 szyby bez szprosu - 80L buk, 80P buk x8szt, 80L olcha x 8szt.
3/3 szyby ze szprosem - 90P WC buk, 90L WC buk, 60L buk

12. CLASSIC ceny od 190zł do 220zł

model 1/3 szyby - 60L WC białe
model 2/3 szyby - 80P białe
model 3/3 szyby - 70L białe, 90P białe
14. POL-SCONE - białe

ceny od 220zł do 260zł

model 1 - 60P WC, 60 dwuskrzydłowe
model 2 - 80P
model 3 - 80P WC+ ośc., 70L WC +ośc., 90 WC + ośc., 80L, 70L WC
model 4 - 60 P +ośc.x 3szt., 60L +ośc. x 4szt., 60L WC, 60P WC, 70L WC,
90 drzwi dwuskrzydłowe, 60 drzwi przesuwne
model 5 - 80P + ośc., 90L
- CENY NETTO - oferta ważna do wyczerpania zapasów - więcej informacji w dziale sprzedaży - do odbioru w Zielonej Górze Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie
powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

