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WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE  
wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią UNI MAT PLUS
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
szprosy naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią UNI 
MAT PLUS lub SILKSTONE
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm 
(system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek 
jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm 
(system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system 
bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę 
(rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 
mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej
(rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do 
ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), 
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze 
czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
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NOWOŚĆ

*wersja szklona

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

UNI MAT 
PLUS 640 641 642 643 644

grafite titano biały beż czarny
645 646 647 647
lava stone indigo moss

OŚCIEŻNICE SYSTEM
przylgowy

regulowana 
system DIN

stała metalowa regulowana  
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa regulowana 
metalowa

DODATKOWE (za dopłatą)  
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) +10%
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 35/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%

ARIA

SKOMPONUJ 
SWOJĄ 
ARIĘ
wybierz samodzielnie 
kolorystykę szprosów 

szpros:  
642 biały

szpros:  
276 dąb polski

szpros:  
644 czarny

szpros:  
230 dąb gran

szpros:  
293 antracyt Royal


