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Oferta promocyjna ważna do 31.05.2021r.

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion Loft
Surowy styl
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za 1 zł *

Zestaw okuć Bastion Loft - klamka i rozeta KR 
Center kolor czarny mat oraz wkładki Wilka
klasa „B” kolor czarny.
Cena zestawu 330,00 zł netto

Bastion F-02b, F-75b, F-31b
Elementy zestawu:
̵ skrzydło okleina dąb bergen
̵ ościeżnica okleina czarna
̵ próg czarny
̵ wizjer czarny
̵ osłonki na zawiasy czarne
̵ zestaw okuć czarny *

Bastion F-02 i F-31
Elementy zestawu:
̵ skrzydło okleina dąb bergen
̵ ościeżnica okleina dąb bergen
̵ próg czarny
̵ wizjer czarny
̵ osłonki na zawiasy czarne
̵ zestaw okuć czarny *

F-02

F-02b

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion

F-31

F-31bF-75b

* Promocyjny zestaw okuć za 1 zł dostępny tylko przy zakupie jednego z modeli Bastion Loft.
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Bastion F-02b i F-31b
Elementy zestawu:
̵ skrzydło okleina bagienny horyzont  

(usłojenie okleiny poprzeczne)
̵ ościeżnica okleina czarna
̵ próg czarny
̵ wizjer czarny
̵ osłonki na zawiasy czarne
̵ zestaw okuć czarny *

Bastion F-02 i F-31
Elementy zestawu:
̵ skrzydło okleina bagienny horyzont  

(usłojenie okleiny poprzeczne)
̵ ościeżnica okleina dąb bagienny            

(usłojenie okleiny pionowe)
̵ próg czarny
̵ wizjer czarny
̵ osłonki na zawiasy czarne
̵ zestaw okuć czarny *

Drzwi wejściowe do mieszkań Bastion

F-02

F-02b

F-31

F-31b

Dźwiękochłonność 32 dB (klasa RW)

Cennik

Drzwi z kolekcji Bastion Loft Cena netto Cena brutto

Z ościeżnicą drewnianą, pełną 1500,00 zł 1845,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, opaskową 1800,00 zł 2214,00 zł

Z ościeżnicą drewnianą, regulowaną 2150,00 zł 2644,50 zł

80NW 90

Dostępne szerokości:

80

* Promocyjny zestaw okuć za 1 zł dostępny tylko przy zakupie jednego z modeli Bastion Loft.
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Do skrzydeł wewnętrznych zamontuj zestaw okuć wewnętrznych 
Loft, który idealnie skomponuje się z okuciami drzwi wejściowych 
do mieszkań Bastion!

Nowa okleina kolekcji Bastion Loft - dąb bergen stanowi idealne 
połączenie z drzwiami wewnętrznymi Maleo oraz Credis w kolorze 
bergen - dostępnymi w ulotce promocyjnej. Pozwala to na idealne 
dopasowanie drzwi do wybranego stylu mieszkania. Okleiny zo-
stały dopasowane kolorystycznie, lecz różnią się grubością oraz 
strukturą.

Credis 05 bergen Maleo 06 bergen

Zestaw okuć wewnętrznych Loft - klamka i rozeta 
(do wyboru WC,WB lub klucz) KR Center kolor czarny 

mat oraz osłonki na zawiasy kolor czarny
Cena zestawu 120,00 zł netto

Inspiracja na idealnie dopasowane drzwi!

Dostępne w ulotce promocyjnej!

Identyczne rękojeści!


