
System
Dost. systemy:
• Basic,
• Normal,
• Normal Plus

Model STA68
Dost. grupy:
• Grand,
• Orbital,
• Inox,
• Argos,

Nr
modelu

Kolor
Dost. opcje:
• antracyt,
• dąb złoty,
• orzech,
• winchester

Kolor progu
Dost. opcje:
• inox,
• czarny,
• patina

Rozmiar
Dost. opcje:
• „80E” 920 mm x 2081 mm,
• „80N” 900 mm x 2061 mm,
• „90E” 1020 mm x 2081 mm,
• „90N” 1000mm x 2001 mm,

Kierunek
Dost. opcje:
• lewe,
• prawe

Otwieranie
Dost. opcje:
• ONZ - otwieranie 

na zewnątrz,
• ODW - otwieranie 

do wewnątrz

Szklenie
Dost. opcje:
• lustro,
• satyna,
• satyna-paski,
• czarny antisol,
• loft 01

Okucia
Dost. opcje:
• komplet okuć ST Stan-

dard,
• komplet okuć ST Pre-

mium,
• komplet okuć Haga,
• komplet okuć Profi le,
• komplet okuć Torre

Inne akcesoria
Przykłady:
• wizjer,
• okapnik,
• elektrozaczep,
• zasilacz 12V
• podwalina,
• osłonki na zawiasy,
• poszerzenie ościeżnicy

Ilość
sztuk

Uwagi
Przykłady:
• wykonanie ościeżnicy w 

kolorze czarnym

ZAMÓWIENIE
DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWO-ALUMINIOWE 
STA Z NAŚWIETLEM

SKRZYDŁO

Data wysłania zamówienia Numer zamówienia

• Hermos,
• Logos,
• Logic,
• Eris

Nazwa fi rmy oraz NIP: Adres dostawy: Imię i nazwisko osoby zamawiajacej: Numer telefonu (kontaktowy):

KR Center Sp. z o. o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

Wypełniony formularz zamówienia należy wysłać na adres: biuro@krcenter.pl

*Dostępność kolorów, szyb, akcesoriów i innych opcji dla poszczególnych grup, szerokości i systemów drzwi określona jest w katalogu.

Wysyłając wypełniony formularz oświadczam poprawność danych zamówienia na drzwi STA

tel. +48 478 15 80
tel. kom. 691 031 112
biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

NIP: 6472577862
KRS: 0000670126
Numer konta:
59 1050 1403 1000 0091 4969 9150 

NAŚWIETLE/DOSTAWKA (PROSIMY ZAZNACZYĆ JEDEN Z WARIANTÓW)

Szklenie naświetli i dostawek
Dostępne szklenia: lustro, czarny antisol, lustro antywłamaniowe

Wymiar naświetla lub dostawki
Dostępne rozmiary co 2,5 cm od 30 cm do 70 cm.

Szerokość Wysokość


