Pismo Dealerskie z 23-10-2017

Katalog edycja 2/2017
Szanowni Państwo,
Z dniem 30 października 2017 wprowadzamy nową edycję katalogu 2/2017, w którym
mamy przyjemność zaprezentować nowe produkty oraz rozwiązania techniczne.
Nowości katalogu 2/2017:

SOLID RC2
Drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe w klasie RC2 i izolacyjności akustycznej
Rw=32dB.
W standardzie skrzydła:
- rama z klejonki iglastej
- wypełnienie płyta wiórowa pełna
- krawędź prosta z obrzeżem gr. 1,5 mm
- zamek listwowy wielopunktowy
- 3 zawiasy trójdzielne
- płyta zewnętrzna HDF z folią aluminiową
Do skrzydła przewidziana jest ościeżnica stalowa dostępna w czterech kolorach i dwóch
wykończeniach, mat i półpołysk.
Cena kompletu od 1163 zł netto.
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Ościeżnica stalowa hybrydowa – to nowatorskie rozwiązanie w naszej ofercie, łączące
solidność konstrukcji metalowej z dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na pełną
zabudowę ościeża z zastosowaniem elementów ościeżnicy MDF wykończonych laminatem
CPL. Ościeżnica hybrydowa przeznaczona jest do drzwi wejściowych SOLID i ENTER, ale z
powodzeniem może być zastosowana również do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych.

Ościeżnica stalowa – wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej o grubości
1,5 mm, lakierowana proszkowo po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Ościeżnica stalowa
zastępuje w naszej ofercie dotychczasową ościeżnicę metalową.
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System naścienny SPAZIO CD – system przesuwny naścienny z anodowaną
prowadnicą i blendą prostokątną. Przeznaczony do skrzydeł płytowych i ramowych. Jest to
rozwiązanie przeznaczone do obrobionego na gotowo ościeża.

Kaseta ościeżnicowa PA 125 mm – to system drzwi przesuwnych chowanych w
ścianie przeznaczony do zabudowy lekkiej w ścianie G-K. W skład zestawu wchodzą
aluminiowe elementy kasety, tunelowa obudowa kasety z kątownikiem T80 mm oraz
akcesoria montażowe.
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Informujemy, iż z oferty zostają wycofane wzory drzwi szklanych GRACCA 23,
GRACCA 24, GRACCA 25, GRACCA 26.
Standardem wykończenia drzwi przylgowych w laminatach CPL zostaje krawędź Direct
Forming R 2,5 mm. Wyjątkiem są kolekcje SOLID RC2, FORCA, ATHOS, OLIMP, których
krawędzie wykończone będą obrzeżem PP o gr.1,5 mm w krawędzi prostej. Natomiast
krawędź prosta lub bez przylgi z obrzeżem PP 1,5 mm będzie opcją za dopłatą w
pozostałych kolekcjach w laminatach CPL.
Wierzymy, iż nowe produkty pozwolą Państwu poszerzyć asortyment i przyczynią się do
osiągnięcia wzrostów w sprzedaży.

Z poważaniem
Kierownik Marketingu

Bartłomiej Kondratowicz
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