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Ulotka promocyjna 2022/02

Informacje przedstawione w ninieszej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ulotka jest ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły znajdą Państwo u wybranych 
partnerów handlowych fi rmy KR Center.

Ważne od: 21.02.2022r.Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor dąb wiosenny

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor dąb wiosenny

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
dąb wiosenny 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 05
kolor: dąb wiosenny
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 06
kolor: dąb wiosenny
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Credis 02
kolor: dąb wiosenny
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 02
kolor: dąb wiosenny
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne

NOWOŚĆ!
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor biały

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor biały

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
biały 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 06
kolor: biały
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Maleo 02A
kolor: biały
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor biały

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor biały

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
biały 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 05
kolor: biały
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Monza 05
kolor: biały
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Credis 02
kolor: biały
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Monza 02
kolor: biały
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor jesion szary

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor jesion szary

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
jesion szary 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 05
kolor: jesion szary
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 06
kolor: jesion szary
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Credis 02
kolor: jesion szary
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 02
kolor: jesion szary
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor bergen

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor bergen

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
bergen 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 05
kolor: bergen
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 06
kolor: bergen
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Credis 02
kolor: bergen
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Maleo 02
kolor: bergen
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
podcięcie wentylacyjne
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor sonoma

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor sonoma

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
sonoma 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Monza 05
kolor: sonoma
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 05
kolor: sonoma
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Monza 01
kolor: sonoma
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

Credis 02
kolor: sonoma
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne
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Credis 02
kolor: orzech rustykalny
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne

Credis 05
kolor: orzech rustykalny
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

450 zł

z VAT: 553,50 zł

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

cena netto od:

450 zł

z VAT: 553,50 zł

Skrzydła wewnętrzne ramiakowe

cena netto od:

530 zł

z VAT: 651,90 zł

 6
 5

 4 KR Center czarny mat
 czarny mat
 czarny mat

 3

 1 Iberia grafi t chrom

 2
 3

 1 Iberia nikiel satyna

 2

Ościeżnice regulowane kolor orzech rustykalny

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor orzech rustykalny

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
orzech rustykalny 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias
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Skrzydła wewnętrzne ramiakowe w systemie 
przesuwnym

Cena za komplet:
1100,00 zł netto 1353,00 zł brutto

W skład systemu wchodzą:
• skrzydło Maleo 06 w kolorze biały lub jesion szary o szerokości „70” 

lub „80” z pochwytem owalnym w kolorze nikiel

• prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi,

• maskownica w kolorze skrzydła,

• belka odbojowa w kolorze skrzydła,

• listwa dystansowa

Rozmiar drzwi Wymiar A Wymiar L Wymiar S

„70” 702 mm 1682 mm 744 mm

„80” 802 mm 1982 mm 844 mm

Tabela wymiarów Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm

10

21
48

20
30

20
80

20
34

40 60

45

ściana

skrzydło przesuwne

    odbój

S

A

Maleo 06 jesion szaryMaleo 06 biały

L
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cena netto od:

360 zł

z VAT: 442,80 zł

Albero 03
kolor: sonoma
szerokość: „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Albero 01
kolor: sonoma
szerokość: „60”, „70”, „80”
cena zawiera: zamek WC,
tuleje wentylacyjne

cena netto od:

360 zł

z VAT: 442,80 zł

Skrzydła z płytowe

Classic 01
kolor: biały
szerokość: „60”, „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

cena netto od:

260 zł

z VAT: 319,80 zł

Classic 01
kolor: sonoma
szerokość: „60”, „70”, „80”, „90”
cena zawiera: zamek na klucz

Skrzydła z płytowe

cena netto od:

260 zł

z VAT: 319,80 zł

Nazwa usługi Cena netto Cena brutto
Montaż tulei
wentylacyjnych** 25,00 zł 30,75 zł
Montaż kratki
wentylacyjnej** 30,00 zł 36,90 zł

Usługi za dopłatą*

**drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne lub kratkę wentylacyjną w standardzie będą posiadały zamek WC.

Ościeżnice regulowane kolor biały, sonoma

Symbol Zakres Cena netto Cena brutto

OR-1 80-100 mm 340,00 zł 418,20 zł 

OR-2 100-140 mm 360,00 zł 442,80 zł 

OR-3 140-180 mm 380,00 zł 467,40 zł 

OR-4 180-220 mm 410,00 zł 504,30 zł 

OR-5 220-260 mm 430,00 zł 528,90 zł 

OR-6 260-300 mm 460,00 zł 565,80 zł 

OR-7 300-340 mm 490,00 zł 602,70 zł 

Ościeżnica prosta kolor biały, sonoma

Nazwa Cena netto Cena brutto

Ościeżnica prosta 240,00 zł 295,20 zł

Opcje dodatkowe
Opcja Cena netto Cena brutto

Zamek klucz, wb, wc 15,00 zł 18,45 zł
Listwa opaskowa kolor 
biały, sonoma 48,00 zł 59,04 zł
Osłonki na zawias kolor 
czarny lub nikiel-satyna* 10,00 zł 12,30 zł

Okucia
Opcja Cena netto Cena brutto

Klamka Iberia (1) 55,00 zł 67,65 zł
Rozeta Iberia, zamek 
na klucz lub WB (2) 25,00 zł 30,75 zł

Rozeta Iberia WC (3) 35,00 zł 43,05 zł

Klamka KR Center (4) 60,00 zł 73,80 zł
Rozeta KR Center, za-
mek na klucz lub WB (5) 25,00 zł 30,75 zł
Rozeta KR Center WC 
(6) 35,00 zł 43,05 zł

*cena dotyczy kompletu osłonek na 1 zawias

*dotyczy drzwi Classic 01
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Charakterystyka:
• szerokość „80”(zalecany otwór montażowy 925x2090),

• grubość skrzydła: 55mm
• wypełnienie: płyta termoizolacyjna EPS
• uszczelki w ościeżnicy i progu
• regulowany zaczep zamka
• bolce antywyważeniowe: 3 sztuki
• próg aluminiowy
• ościeżnica symetryczna o szerokości 7 cm

Okucia

 1

 2

 3

Elementy zestawu:
• skrzydło
• ościeżnica
• próg

Drzwi zewnętrzne stalowe ST55E

cena netto od:

1120 zł

z VAT: 1377,60 zł

Gines 01
kolor: orzech malowany
szerokość: „80”, „90”

 4

 5

Idealne do zastosowania na 

zewnątrz!

Idealne do zastosowania

wewnątrz!

Opcja Cena netto Cena brutto
Klamka Haga z długim 
szyldem kolor inox (1) 145,00 zł 178,35 zł
Rozeta Haga
prostokątna kolor inox (2) 65,00 zł 79,95 zł
Wkładka Wilka w
systemie jednego klucza, 
klasa „B”, kolor nikiel, 
rozmiar 30/50 (3) 130,00 zł 159,90 zł
Klamka KR Center z 
długim szyldem
kolor nikiel (4) 85,00 zł 104,55 zł
Rozeta KR Center
prostokątna kolor nikiel (5) 45,00 zł 55,35 zł

„90” (zalecany otwór montażowy 1030x2090)

Nowa niższa cena!
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Opcja Cena netto Cena brutto
Klamka Haga z długim 
szyldem kolor inox (1) 145,00 zł 178,35 zł
Rozeta Haga
prostokątna kolor inox (2) 65,00 zł 79,95 zł
Wkładka Wilka w
systemie jednego 
klucza, klasa „B”, kolor 
nikiel, rozmiar 30/50 (3) 130,00 zł 159,90 zł

Nowa niższa cena!

cena netto od:

1700 zł

z VAT: 2091,00 zł

Elementy zestawu:
• skrzydło
• ościeżnica
• próg

Charakterystyka:
• szerokość „80”(zalecany otwór montażowy 925x2090), „90”                            

(zalecany otwór montażowy 1030x2090)
• grubość skrzydła: 55mm
• wypełnienie: płyta termoizolacyjna EPS
• uszczelki w ościeżnicy i progu
• regulowany zaczep zamka
• bolce antywyważeniowe: 3 sztuki
• próg aluminiowy
• ościeżnica symetryczna o szerokości 7 cm

Okucia

systemie jednego 
klucza, klasa „B”, kolor 
nikiel, rozmiar 30/50 (3) 130,00 zł 159,90 zł
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Drzwi zewnętrzne stalowe ST55E

cena netto od:

1700 zł

z VAT: 2091,00 zł

cena netto od:

1500 zł

z VAT: 1845,00 zł
cena netto od:

1500 zł

z VAT: 1845,00 zł

Gines 12
kolor: orzech malowany
szerokość: „80”, „90”

Gines 11
kolor: orzech malowany
szerokość: „80”, „90”

Gines 11B
kolor: orzech malowany
szerokość: „80”, „90”

Gines 12B
kolor: orzech malowany
szerokość: „80”, „90”

Współczynnik
przenikalności cieplnej

1,7 W/m2K dla drzwi przeszklonych

1,6 W/m2K dla drzwi pełnych

Przepuszczalność
powietrza

Wodoszczelność

Klasa 2 Klasa 1B



Oferta promocyjna - dostępne na już!
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Promocyjny zestaw okuć

Klamka w kolorze brązowym lub 
czarnym oraz wkładka
aluminiowa

cena netto:

35 zł
z VAT: 43,05 zł

Nazwa usługi Cena netto Cena brutto
* Skrzydło
o szerokości „100”
dopłata do standardowej ceny 
drzwi 140,00 zł 172,20 zł
Montaż tulei
wentylacyjnych 40,00 zł 49,20 zł
Montaż kratki
wentylacyjnej 40,00 zł 49,20 zł

Usługi za dopłatą

Dostępne kolory:

Antracyt RAL 7016 Biały RAL 9010 Brąz  RAL 8017

Próg aluminiowy

cena netto:

60 zł
z VAT: 73,80 zł

Informacje przedstawione w ninieszej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Ulotka jest ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły znajdą Państwo u wybranych 
partnerów handlowych fi rmy KR Center.

Drzwi stalowe uniwersalne

cena netto od:

680 zł

z VAT: 836,40 zł cena netto od:

680 zł

z VAT: 836,40 zł

cena netto od:

680 zł

z VAT: 836,40 zł

Technic 01
kolor: antracyt  RAL 7016
szerokość: „70”, „80”, „90”, „100”*
cena zawiera: zamek wb

Technic 01
kolor: biały RAL 9010 
szerokość: „70”, „80”, „90”, „100”*
cena zawiera: zamek wb

Technic 01
kolor: brąz RAL 8017
szerokość: „70”, „80”, „90”, „100”*
cena zawiera: zamek wb

Elementy zestawu:

Skrzydło Ościeżnica

+


