
Szanowni Państwo, 

 Poniżej przedstawiamy kompletne wyceny nowości w naszej ofercie. Jednocześnie 
przypominamy, że na nasze produkty obowiązują inne rabaty handlowe na drzwi i inne na akcesoria, 
zgodnie z zapisami w umowie handlowej. Tabelę z wyszczególnionymi produktami, na które 
obowiązuje rabat handlowy na akcesoria zamieszczamy u dołu niniejszego pisma. 

1. dekoracyjne, metalowe panele malowane na czarno zamocowane na tle dowolnej okleiny  
z oferty:  

• o wymiarach 400x2130x13 mm - cena kalkulowana z m² poszerzonej opaski dla danego 
wykończenia + 450,00 zł netto 

• o wymiarach 400x2450x13 mm - cena kalkulowana z m² poszerzonej opaski dla danego 
wykończenia + 490,00 zł netto 

Produkt będzie dostępny w systemie PROKLIENT od dnia 14.04.2018 r. 

  z  1 7

PISMO DEALERSKIE 

Bieszkowice 
4 kwietnia 2018

Nr 5/2018 
Ceny nowości z oferty



2. czarne i białe intarsje w drzwiach ALBA 1 i 3 - cena taka sama jak skrzydeł ALBA 1 i 3  
z intarsjami aluminiowymi (intarsje białe i czarne dostępne również dla drzwi wejściowych na wzór 
Alba 1 i 3.). Produkty będą dostępne w systemie PROKLIENT od dnia 07.04.2018 r. 

3. drzwi z lustrem na bazie modelu drzwi 
CLASSIC 1 - lustro z jednej strony - dopłata do 
ceny skrzydła CLASSIC 1 pełne + 600,00 zł 
netto. Produkt będzie dostępny w systemie 
PROKLIENT od dnia 07.04.2018 r. 

4. nowy wzór modelu drzwi CLASSIC: 
4 z małą ramką -  cena taka sama jak skrzydła 
CLASSIC 4 mały szpros. Produkt będzie 
dostępny w systemie PROKLIENT od dnia 
07.04.2018 r. 

 

 

   

5. nowe wzory modeli drzwi CLASSIC: 6 i 7 - cena taka sama jak skrzydła CLASSIC 1 pełne. 
Produkty będą dostępne w systemie PROKLIENT od dnia 07.04.2018 r. 
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6. nowy model drzwi LOGGIA 
Produkty będą dostępne w systemie PROKLIENT od dnia 07.04.2018 r. 

 

7. nowe drzwi wejściowe TOWER 7 - cena taka sama jak dla skrzydła TOWER 1/2/3/4/5/6, 
TOWER STRONG 7 - cena taka sama jak dla skrzydła TOWER STRONG 1/2/3/4/5/6,  
DIAMENT 7 - cena taka sama jak dla skrzydła DIAMENT 1/2/3/4/5/6,  
TYTAN 7 - cena taka sama jak dla skrzydła TYTAN 1/2/3/4/5/6. 
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Produkty będą dostępne w systemie PROKLIENT od dnia 07.04.2018 r. 

8. drzwi przesuwne bezościeżnicowe SYNTESIS LINE 
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Produkty będą dostępne w systemie PROKLIENT od dnia 14.04.2018 r. 

9. drzwi przesuwne MUTO   

  

 

Produkt będzie dostępny w systemie PROKLIENT od dnia 14.04.2018 r. 
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10. drzwi przesuwne REA 

 

Produkt będzie dostępny w systemie PROKLIENT od dnia 
14.04.2018 r. 

11. drzwi przesuwne MAGIC 

 

Produkt będzie dostępny w systemie PROKLIENT od dnia 
14.04.2018 r. 

Przypominamy, że na akcesoria obowiązuje rabat handlowy według poniżej tabeli:  

Pozostałe akcesoria, zamawiane w komplecie z drzwiami, fakturowane są z podstawowym rabatem 
handlowym. 
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Dodatkowo przypominamy, że w systemie PROKLIENT dostęne są nowe wykończenia, które są 
wycenione i które mogą Państwa zamawiać. 

Informujemy również, że nowe wykończenie z kolekcji NATURA PRESTIGE „teak” nazwaliśmy „teak 
flader”, aby odróżnić to wykończenie od poprzedniego. Nazwa „teak flader” znajdzie się na 
próbkach wykończeń oraz w systemie PROKLIENT.   

W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji. Życzymy sukcesów w sprzedaży!  

Z poważaniem, 

Michalina Unterschuetz  
Marketing Manager
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