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OKNO DRZWI BALKONOWE PVC
BIAŁE GEALAN 74mm
Cena

1 218,93 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

Termin realizacji: 2 - 4 tygodni

Numer katalogowy

244

Opis produktu

Drzwi Balkonowe PVC,
1000 x 2000 mm (szerokość x wysokość),
kolor Biały, Rozwierno - Uchylne
pakiet 2-SZYBOWY (wypełnienie gazem szlachetnym),
system COMFORT 74,
okucia SIEGENIA
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PRZEKRÓJ OKNA

WYGLĄD:
Doskonały 6 – komorowy profil ościeżnicy o głębokości zabudowy ramy oraz skrzydła 74
mm, który zapewni znakomitą izolację cieplną dla całego domu. Wyróżnia się łatwością
pielęgnacji dzięki gładkiej i dużej powierzchni wrębu. Wszechstronny system okuciowy
SIEGENIA TITAN AF. Wyposażony w mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki
oraz palcowy podnośnik skrzydła. Opcjonalnie do wyboru kryte zawiasy TITAN AXXENT
24 Wzmocnienie stalowe otwarte w kształcie ceownika jako standard. W przypadku
dużych konstrukcji wzmocnienie stalowe pełne (zamknięte) w ościeżnicy. Okno
wyposażone w system podwójnego uszczelnienia wykonanego z tworzywa EPDM.
Dostępne kolory to czarny oraz szary. Opcjonalnie do wyboru wypełnienie rowka
okuciowego.

ZALETY:

Znakomita izolacja cieplna za sprawą 6-komorowej budowy
Bardzo dobra statyka dzięki dużym wzmocnieniom stalowym w ościeżnicy i skrzydle
Bogata paleta kolorystyczna umożliwia najprzeróżniejsze warianty wykończenia
Na zewnątrz: klasyczne kontury z zaokrąglonymi krawędziami
Zoptymalizowana geometria profili pod kątem materiałowym chroni zasoby
naturalne i tym samym środowisko
Łatwa pielęgnacja dzięki dużej i gładkiej powierzchni wrębu

PRZYKŁADOWE KOLORY:
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WYKONUJEMY TAKŻE OKNA WEDŁUG INDYWIDUALNYCH WYMIARÓW.
WSZYSTKIE OKNA DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W KOLORZE ZEWNĘTRZNYM LUB DWUSTRONNYM ORAZ W WERSJI 3-SZYBOWEJ (OPCJE ZA DOPŁATĄ).

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia informacji dotyczących realizacji zamówienia:
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e-mail: sklep@kips.pl
tel.:

730 164 164

Cena dotyczy okna jak w nazwie przedmiotu i zawiera akcesoria, tj. klamka i kotwy
montażowe.
Podane ceny zawierają 23% VAT. W przypadku zainteresowania dodatkowo płatną usługą
montażu na cele mieszkaniowe istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki
VAT w wysokości 8%.

UWAGI
Podany termin realizacji jest orientacyjny, wymaga potwierdzenia, w zależności od
dostępności towaru u producenta.
Istnieje możliwość transportu po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

Gwarancja
Gwarancja Producenta
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