
NIP: 6472577862 
KRS: 0000670126 

Numer konta: 
59 1050 1403 1000 0091 4969 9150 

KR CENTER Sp. z o.o. 

ul. Bukowa 1 
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie 

Dobre otwarcie na świat tel. +48 32 478 15 80 
tel. kom. +48 691 03 11 12 

biuro@krcenter.pl 
www.krcenter.pl 

ZAMÓWIENIE 

Drzwi  Bastion  / ościeżnica  drewniana
wewnętrzne, wejściowe do mieszkań 

Data wysłania 
zamówienia: 

Numer 
zamówienia: 

0 

# Model 
 Bastion  

Kolor Szerokość 
Dost. opcje: 
▫ „80”
▫ „80NW”
▫ „90”

Kierunek 
Dost. opcje: 
▫ prawe
▫ lewe

Rodzaj ościeżnicy 
Dostępne opcje: 
▫ drewniana pełna
▫ drewniana regulowana
▫ drewniana opaskowa

Wysokość* 
Dostępne opcje: 
▫ standard
▫ inna (należy 

podać wymiar)

Otwieranie 
Dost. opcje: 
▫ odw – otwier. 

do wewnątrz 
(standard) 

▫ onz – otwier. 
na zewnętrz 

Kolor progu 
Dost. opcje: 
▫ czarny
▫ srebrny
▫ patina

Okucia 
Dostępne opcje: 
▫ komplet okuć Standard
▫ komplet okuć Premium
▫ komplet okuć Haga 

(czarny, ikox, patina) 

Inne 
Przykłady: 
▫ drzwi dwukolorowe
▫ opaski wykańczające
▫ kolor szyby Lacobel

(czarny, biały) 
▫ osłonki na zawiasy 

Ilość 
sztuk 

Uwagi 

1 

2 

3 

4 

5 

Nazwa firmy oraz NIP: Adres dostawy: Imię i nazwisko osoby zamawiającej: Numer telefonu (kontaktowy): 

* Wysokość standardowa dla drzwi o szer. „80NW” jest inna niż dla drzwi o pozostałych szerokościach (szczegóły: katalog) 
Dla drzwi skracanych podajemy zewnętrzny wymiar ościeżnicy. 

Potwierdzam poprawność danych / zamówienie na drzwi  Bastion OD :  ___________________________ (podpis) 
Wypełniony formularz należy wysłać na adres biuro@krcenter.pl. 

Przykłady: 
▫ wykonanie ościeżnicy w kolorze 

czarnym
▫ kolor osłonek na zawiasy

mailto:biuro@krcenter.pl
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