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DRE-PRINT • DRE-SYNCHRO • DRE-HIGHGLOSS

Kolekcja DRE-CLARO Drzwi pokryte
są lakierem wysokopołyskowym, a
krawędź oklejona jest białym lub czarnym
matowym obrzeżem. Skrzydło i ościeżnica
otrzyma
dopasowane
kolorystycznie
okucia (zamek) w kolorze obrzeża skrzydła,
(blacha zaczepowa, zawiasy) w kolorze
ościeżnicy. Do kolekcji proponujemy
ościeżnice białe, wykonane w technologii
DRE-Forming, lakierowane na wysoki
połysk lub do wyboru w folii czarna mat.

DRE-CLARO M1
2

DRE-CLARO

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

LAKIEROWANE

M 1 - CLARO

M 2 - CLARO

W standardzie

» płaszczyzna skrzydła oklejona materiałem podkładowym i
polakierowana
» lakier połyskowy
» krawędź bez przylgi w kolorze białym lub czarnym
» rama z płyty MDF
» wypełnienie płyta wiórowo otworowa
» zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową,
wkładkę patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy w
kolorze białym lub czarnym
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (kolor zawiasów
biały lub czarny)
» szyba MAT DRE gr.4 mm

M 3 - CLARO

M 4 - CLARO

Ościeżnice

» do skrzydeł z kolekcji DRE-CLARO polecamy ościeżnice białe
lakierowane lub w folii czarna mat

Opcje bez dopłaty

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przeźroczysta

BULAJ stalowy M3 - dostępna wyłącznie szyba matowa lub
przeźroczysta.

Opcje za dopłatą

» skrzydła „100”
40 zł | 49,20 zł
» podcięcie wentylacyjne
20 zł | 24,60 zł
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)
90 zł | 110,70 zł
» kratka wentylacyjna aluminiowa
90 zł | 110,70 zł
» tuleje wentylacyjne stalowe
1 szt. 35 zł | 43,05 zł

Opcje modelowe do wyboru:
M1 - pełne skrzydło, brak szklenia
M2 - bulaj MDF w folii czarna mat
M3 - bulaj stalowy (szyba matowa lub przeźroczysta)
M4 - ramka MDF w folii czarna mat

Dekor

biały

Cena skrzydła nie obejmuje ceny ościeżnicy i klamki
wzór

M1

M2, M4

M3

DRE-CLARO (G0)

685 zł | 842,55 zł

838 zł | 1030,74 zł

1068 zł | 1313,64 zł

Szerokość skrzydeł jednoskrzydłowych „60” - „100”
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Kolekcja G stanowi doskonały przykład
wykorzystania grafiki i technologii DREPrint do kreowania wzoru drzwi. Do wyboru
są wzory drzwi klasycznych, nowoczesnych
oraz grafiki abstrakcyjne. Powierzchnia
skrzydła oraz ościeżnicy wykończona jest
lakierem wysokopołyskowym, a krawędź
skrzydła oklejona jest białym matowym
obrzeżem lub czarnym matowym obrzeżem.
Skrzydło i ościeżnica wyposażone są
w dopasowane kolorystycznie okucia
(zamek) w kolorze obrzeża skrzydła, (blacha
zaczepowa, zawiasy) w kolorze ościeżnicy.
Ościeżnica w kolekcji G jest w kolorze
białym, lakierowana na wysoki połysk i
wykonana w technologii DRE-Forming lub
do wyboru w folii czarna mat.

DRE-Print M4-G2
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DRE-PRINT kolekcja G

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

LAKIEROWANE

G2

G1

G6

G3

G4

G7

W standardzie

» płaszczyzna skrzydła oklejona materiałem podkładowym, nadruk
wzoru i polakierowana
» lakier połyskowy
» krawędź bez przylgi w kolorze białym lub czarnym
» rama z płyty MDF
» wypełnienie płyta wiórowa otworowa
» zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową,
wkładkę patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy w
kolorze białym lub czarnym
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (kolor zawiasów
biały lub czarny)
» szyba MAT DRE gr.4 mm (model M2, M4)

Opcje za dopłatą

G5

G9

G8

Ościeżnice

» do skrzydeł z kolekcji „G” polecamy ościeżnice białe lakierowane
lub w folii czarna mat

Opcje bez dopłaty

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przeźroczysta

Opcje modelowe do wyboru z możliwością
zastosowania wzorów grafik G1-G9:
M1 - pełne skrzydło, brak szklenia
M2 - bulaj MDF w folii czarna mat
M3 - bulaj stalowy (szyba matowa lub przeźroczysta)
M4 - ramka MDF w folii czarna mat

» skrzydła „100”
40 zł | 49,20 zł
» podcięcie wentylacyjne
20 zł | 24,60 zł
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)
90 zł | 110,70 zł
» kratka wentylacyjna aluminiowa
90 zł | 110,70 zł
» tuleje wentylacyjne stalowe
1 szt. 35 zł | 43,05 zł

M1

M2

M3

M4

Cena skrzydła nie obejmuje ceny ościeżnicy i klamki
wzór

M1

M2, M4

M3

G1-G9

780 zł | 959,40 zł

933 zł | 1147,59 zł

1163 zł | 1430,49 zł

Szerokość skrzydeł jednoskrzydłowych „60” - „100”
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W kolekcji DRE-HighGloss dostępne są
dekory wenge, brzozy oraz nowoczesny
wzór trawionej blachy w dekorze
Uranus. Drzwi pokryte są lakierem
wysokopołyskowym, a krawędź oklejona
jest czarnym matowym obrzeżem.
Skrzydło i ościeżnica wyposażone są w
dopasowane kolorystycznie okucia (zamek,
blacha zaczepowa, zawiasy), w kolorze
obrzeża skrzydła. Ościeżnica w kolekcji
HighGloss jest wykonana w dekorze
skrzydła, lakierowana na wysoki połysk
i wyprodukowana w technologii DREForming lub do wyboru w folii czarna mat.

DRE-HIGHGLOSS HG1 brzoza
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DRE-HIGHGLOSS

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

LAKIEROWANE

HG1

HG2

W standardzie

» płaszczyzna skrzydła oklejona materiałem podkładowym w
kolorze dekoru i polakierowana
» lakier połyskowy
» krawędź bez przylgi w kolorze czarnym
» rama z płyty MDF
» wypełnienie płyta wiórowo otworowa
» zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową,
wkładkę patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy w
kolorze czarnym
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (kolor zawiasów
czarny)
» szyba MAT DRE gr.4 mm (model HG2, HG4)

HG3

HG4

Opcje za dopłatą

» skrzydła „100”
40 zł | 49,20 zł
» podcięcie wentylacyjne
20 zł | 24,60 zł
» UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)
90 zł | 110,70 zł
» kratka wentylacyjna aluminiowa
90 zł | 110,70 zł
» tuleje wentylacyjne stalowe
1 szt. 35 zł | 43,05 zł

Opcje bez dopłaty

» otwory pod tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przeźroczysta

Ościeżnice

» do skrzydeł z kolekcji „HIGHGLOSS” polecamy ościeżnice lakierowane w dekorze skrzydła lub w folii czarna mat

BULAJ stalowy HG3 - dostępna wyłącznie szyba matowa lub
przeźroczysta.

Dekor

brzoza

wenge

uranus

Cena skrzydła nie obejmuje ceny ościeżnicy i klamki
model

HG1

HG2, HG4

HG3

cena

685 zł | 842,55 zł

838 zł | 1030,74 zł

1068 zł | 1313,64 zł

Szerokość skrzydeł jednoskrzydłowych „60” - „100”
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DRE-Synchro to kolekcja drzwi płytowych
pokrytych laminatami synchronicznymi,
które odwzorowują strukturę drewna z
jej rysunkiem i fakturą. Takie połączenie
tworzy doskonały efekt haptyczny i
wizualny naturalnego drewna. Skrzydła
z kolekcji DRE-Synchro dostępne są z
czarnym obrzeżem oraz czarnymi zamkami
i zawiasami, co w połączeniu z czarną
ościeżnicą regulowaną bezprzylgową
tworzy nowoczesny komplet drzwiowy w
stylu loftowym.

DRE-Synchro S1 dąb halifax naturalny
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DRE-SYNCHRO

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

SYNCHRO

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

S1

S3

S2

W standardzie

» płaszczyzna skrzydła oklejona płytą laminowaną, synchroniczną
o grubości 3 mm lub 4 mm
» krawędź bez przylgi w kolorze czarnym
» rama z klejonki iglastej
» wypełnienie „plaster miodu”
» zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową,
wkładkę patentową lub zamek magnetyczny oszczędnościowy w
kolorze czarnym
» gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (kolor zawiasów
czarny)
» szyba MAT DRE gr.4 mm

S4

Opcje za dopłatą

» skrzydła „100”
» podcięcie wentylacyjne
» kratka wentylacyjna tworzywowa
» kratka wentylacyjna aluminiowa
» wypełnienie płyta wiórowa otworowa

100 zł | 123,00zł
20 zł | 24,60 zł
20 zł | 24,60 zł
90 zł | 110,70 zł
90 zł | 110,70 zł

UWAGA: trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych
(dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)
90 zł | 110,70 zł

Ościeżnice

» do skrzydeł z kolekcji „DRE-Synchro” polecamy ościeżnice w folii
czarna mat

Opcje bez dopłaty

» tuleje wentylacyjne
» szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT
i szyba przeźroczysta

BULAJ stalowy S3 - dostępna wyłącznie szyba matowa lub
przeźroczysta.

Laminaty EGGER 3 mm grupa 1

dąb halifax
szary

dąb halifax
naturalny

dąb halifax
tabac

Laminaty CLEAF 4 mm grupa 2

wiąz biały

wiąz naturalny

wiąz ciemny

Cena skrzydła nie obejmuje ceny ościeżnicy i klamki
model

S1

S2, S4

S3

grupa 1

490 zł | 602,70 zł

643 zł | 790,89 zł

873 zł | 1073,79 zł

grupa 2

750 zł | 922,50 zł

903 zł | 1110,69 zł

1133 zł | 1393,59 zł

Szerokość skrzydeł jednoskrzydłowych „60” - „100”
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SARA ECO 2 – jest to znana kolekcja drzwi
niewidocznych z możliwością wykonania
skrzydła o wysokości 2400 mm. Skrzydło
drzwiowe można zamówić przygotowane
do własnoręcznego pomalowania w kolorze
ściany lub w dekorach dostępnych dla tej
kolekcji z palety DRE.

DRE-Print
- M1
SARA
ECO G2
2 dąb
toffi
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SARA ECO 2

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE

SARA ECO

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRZYLGOWE - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
Drzwi Sara Eco to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi,
dające możliwość wykończenia powierzchni skrzydła w kolorach ścian.
KONSTRUKCJA DRZWI SARA ECO OBEJMUJE:
Ościeżnicę aluminiową, po zamontowaniu niewidoczną, wmurowaną w ościeże lub obrobioną płytami Gipsowo-Kartonowymi. Po obróbce
murarskiej widoczny jedynie wrąb ościeżnicy, przygotowany do malowania np. w kolorze ścian.
Skrzydło płytowe bezprzylgowe w dwóch wariantach wykończenia:
• Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania (np. w kolorze ścian). Krawędzie skrzydła
oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie. Malowanie należy wykonać we własnym zakresie lub wybrać dekory malowane.
• Szerokie płaszczyzny skrzydła oklejone foliami z grupy DRE-Cell lub 3D, krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem w kolorze folii.

OPCJE ZA DOPŁATĄ W GRUNT
• podcięcie wentylacyjne
• płyta wiórowo otworowa w normie 202
• płyta wiórowo otworowa w normie 220
• płyta wiórowo otworowa w normie 240

OPCJE ZA DOPŁATĄ W DRE-CELL, 3D I MALOWANE
20 zł | 24,60 zł
90 zł | 110,70 zł
115 zł | 141,45 zł
140 zł | 172,20 zł

W STANDARDZIE SKRZYDŁA
• rama z drewna iglastego
• gniazda pod 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane ISTAR
• wypełnienie „plaster miodu”
• zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową,
wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

Dekor
DRE-Cell

• podcięcie wentylacyjne
• kratka wentylacyjna tworzywowa
• kratka wentylacyjna aluminiowa
• uszczelka opadająca
• płyta wiórowo otworowa w normie 202
• płyta wiórowo otworowa w normie 220
• płyta wiórowo otworowa w normie 240

20 zł | 24,60 zł
20 zł | 24,60 zł
90 zł | 110,70 zł
140 zł | 172,20 zł
90 zł | 110,70 zł
115 zł | 141,45 zł
140 zł | 172,20 zł

Cena ościeżnicy zawiera również 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane.
Uwaga: w opcji z płytą wiórową otworową w normie 202
wymagane 3 zawiasy.

biały
(struktura)

biała mat

sosna biała

wiąz
syberyjski

srebrna

dąb
piaskowy

dąb bielony
ryfla

dąb vintage

jesion

buk

olcha

dąb złoty

calvados

orzech
karmelowy

dąb złoty
ryfla

orzech

orzech
ciemny ryfla

dąb szary
ryfla***

wiąz tabac

wiąz
antracyt

wenge
ciemne

siwy
struktura

czarny
struktura

dąb toffi***

dąb grand

wiąz

orzech
amerykański

heban

dąb polski
3D

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
Dekor
3D

Dekor
grunt
biały lakier akrylowy UV - RAL 9003
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popielaty - RAL 7035

Dekor
malowany

biały

ecru

latte

popielaty

Ceny skrzydeł
Dekor DRE-Cell, 3D i grunt

Dekor malowany

Norma 202 - 2 i 3 zawiasy

304 zł netto

373,92 zł brutto

424 zł netto

521,52 zł brutto

Norma 220 - 4 zawiasy

365 zł netto

448,95 zł brutto

509 zł netto

626,07 zł brutto

Norma 240 - 4 zawiasy

426 zł netto

523,98 zł brutto

594 zł netto

730,62 zł brutto

Ceny ościeżnic
kolor standard (aluminium)

kolor anoda i biała

Norma 202 - 2 zawiasy

795 zł netto

977,85 zł brutto

1095 zł netto

1346,85 zł brutto

Norma 202 - 3 zawiasy

843 zł netto

1036,89 zł brutto

1183 zł netto

1455,09 zł brutto

Norma 220 - 4 zawiasy

1166 zł netto

1434,18 zł brutto

1428 zł netto

1756,44 zł brutto

Norma 240 - 4 zawiasy

1210 zł netto

1488,30 zł brutto

1472 zł netto

1810,56 zł brutto

11

SARA ECO 2

SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE

SARA ECO

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

Przekrój pionowy drzwi Sara Eco 2
bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

Przekrój poprzeczny drzwi Sara Eco2 bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

obróbka murarska lub płyta g-k

profil ościeżnicy

Drzwiowe

Skrzydło

Otwarcie
drzwi
prawych

Otwarcie
drzwi
lewych

podłoga

Wymiary wysokości drzwi bezprzylgowych
norma
202X
220X
240X

Hd
2020
2200
2400

Hp
2020
2200
2400

Hz
2068
2248
2448

Ho
2075
2255
2455

Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2
“60”
“70”
“80”
“90”
“100”

S
620
720
820
920
1020

A
605
705
805
905
1005

C
701
801
901
1001
1101

D
710
810
910
1010
1110

PRZYLGOWE - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

Przekrój pionowy drzwi Sara Eco 2
przylgowe - otwierane do wewnątrz

Przekrój poprzeczny drzwi Sara Eco2 przylgowe - otwierane do wewnątrz

obróbka murarska
lub płyta g-k

obróbka murarska
lub płyta g-k

Skrzydło

Drzwiowe

obróbka murarska
lub płyta g-k

profil ościeżnicy

obróbka murarska
lub płyta g-k

Otwarcie skrzydła
prawego
o 90 °

Otwarcie skrzydła
lewego
o 90 °

podłoga

Wymiary wysokości drzwi przylgowych
norma
202X
220X
240X

Hd*
2030
2210
2410

Hp*
2030
2210
2410

Hz*
2078
2258
2458

*- Dotyczy drzwi przylgowych
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Ho*
2085
2265
2465

Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2
“60”
“70”
“80”
“90”
“100”

S
620
720
820
920
1020

A
605
705
805
905
1005

C
701
801
901
1001
1101

D
710
810
910
1010
1110

S - szerokość skrzydła drzwiowego
A - szerokość w świetle przejścia ościeżnicy
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
D - wymagana szerokość otworu w murze
Hd - wysokość skrzydła drzwiowego
Hp - wysokość w świetle przejścia ościeżnicy
Hz - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

OŚCIEŻNICE I INFORMACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJA
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej MDF. Od strony ekspozycyjnej pokryta
jest w całości drewnopodobną folią dekoracyjną DRE-Cell (czarna mat) lub lakierem połyskowym (kolekcja DRE-CLARO ,DRE-Print “G”
i DRE-HighGloss). Ościeżnice lakierowane do kolekcji DRE-CLARO, DRE-Print “G” i DRE-HighGloss są wzmacniane laminatem CPL, który
gwarantuje wysoką jakość produktu.
Jej konstrukcja przystosowana jest do grubości skrzydła 40 mm i pozwala na zastosowanie do ścian o grubości od 75 - 320 mm.
W kolekcji DRE-CLARO i DRE-Print “G” - możliwy wybór kąta łączenia belek 45°, 90°
W kolekcji DRE-HighGloss - możliwy wybór kąta łączenia belek 45°, 90°
wariant łączenia belek
wariant łączenia belek
pod kątem 45
pod kątem 90
W kolekcji DRE-Synchro - możliwy wybór kąta łączenia belek 45°, 90°
O

O

ZASTOSOWANIE
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa ma zastosowanie do wszystkich kolekcji
DRE w wersji bezprzylgowej rozwiernej.
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

**

Belka główna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim kątownikiem
(80 mm) o małych promieniach zaokrąglenia profilu przekroju poprzecznego
(R2), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów, komplet elementów
przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy wg dołączonej instrukcji.
Ościeżnice pakowane są w opakowania kartonowe.
Przekrój ORB 095-300

Przekrój pionowy drzwi
bezprzylgowych ORB
ściana

Przekrój ORB 075

** jeśli występuje

Przekrój poziomy ORB
podłoga

wymagana wysokość otworu
w murze 2079 mm

ściana

ściana

* Ościeżnica 075-095 ma odmienny przekrój, dla grubości muru 75-89 mm
konieczne będzie samodzielne skrócenie pióra kątownika ruchomego.

D - wymagana szerokość otworu w murze

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH BEZPRZYLGOWYCH dla kąta Łączenia 45o

LAKIEROWANE

czarna mat
Cmin
75
95
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Cmax
95
115
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

netto
558 zł
568 zł
576 zł
587 zł
596 zł
607 zł
616 zł
625 zł
635 zł
644 zł
654 zł
663 zł

brutto
686,34 zł
698,64 zł
708,48 zł
722,01 zł
733,08 zł
746,61 zł
757,68 zł
768,75 zł
781,05 zł
792,12 zł
804,42 zł
815,49 zł

DRE-HighGloss, DRE-Print G,
DRE-CLARO (G0)
cena netto

cena brutto

837 zł
853 zł
869 zł
885 zł
901 zł
917 zł
933 zł
949 zł
965 zł
981 zł
996 zł
1 012 zł

1 029,51 zł
1 049,19 zł
1 068,87 zł
1 088,55 zł
1 108,23 zł
1 127,91 zł
1 147,59 zł
1 167,27 zł
1 186,95 zł
1 206,63 zł
1 225,08 zł
1 244,76 zł

Ceny zawierają 2 zawiasy z płytkami mocującymi.
• Dopłata za trzeci zawias Estetic 80
• Dopłata za kąt łączenia 90o

A
60 627
70 727
80 827
90 927
100 1027

do drzwi jednoskrzydłowych
B
C
D
E
651 671 711 811
751 771 811 911
851 871 911 1011
951 971 1011 1111
1051 1071 1111 1211

90 zł | 110,70 zł
30 zł | 36,90 zł
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DRE-PRINT kolekcja G
SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

LAKIEROWANE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

Skalowanie wzorów grafik G1 - G9 w szerokościach skrzydeł drzwiowych
Wzór grafiki G1

“60”

“70”

Wzór grafiki G2

“60”

“70”

Wzór grafiki G3

“60”

“70”

“60”

“70”

Wzór grafiki G5

“60”

“70”

“90”

“90”

“90”

“90”

“90”

“100”

“100”

“100”

“100”

“100”

Skalowanie wzorów grafik w szerokości skrzydła drzwiowego „80” pokazano na str.5
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Wzór grafiki G4

DRE-PRINT kolekcja G

SKRZYDŁA DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

LAKIEROWANE

Skalowanie wzorów grafik G1 - G9 w szerokościach skrzydeł drzwiowych
Wzór grafiki G6

“60”

“70”

Wzór grafiki G7

“60”

“70”

Wzór grafiki G8

“60”

“70”

Wzór grafiki G9

“60”

“70”

“90”

“90”

“90”

“90”

“100”

“100”

“100”

“100”

Skalowanie wzorów grafik w szerokości skrzydła drzwiowego „80” pokazano na str.5

15

DYSTRYBUTOR

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Centrala: tel. 55 236 42 58
Dział obsługi klienta: tel. 55 236 42 42 do 48
fax 55 236 42 51
Dział marketingu: tel. 55 236 42 40
godziny pracy: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl

