ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ ОТ СОЛИД 55
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декоративна каса
основна брава

Описание на вратата
Метална конструкция
Долен метален праг с уплътнител
Декоративни плоскости МДФ с дървесен декор 2x8 мм
Тъмен дъб, орех, светъл дъб
Дизайн (фрезовка) - едностранно - ПОДАРЪК
Пълнеж от минерална вата
Метална каса, прахово боядисана - шагре RAL 8017
Метални обкантващи профили, прахово боядисани - шагре RAL 8017
Регулируеми панти - 2 броя
Пасивни шипове - 2 броя
Широкоъгълна шпионка
Дръжки FeRi - сребро
Едностранно заключване патронна брава с 3 шипa
Патрон със защита
Допълнителна брава с кука!
Декоративна каса, Комфорт - зид до 330 мм
(без включени вътрешни первази)

шпионка

декоративни плоскости

Размери:
Широчина - 900 мм; височина - 1980 мм

основна брава

3D панти

четиристранно уплътнение

Цена 598 лв.
Солид 55 запазва правото си на технически
и ценови промени. Всички снимки са илюстративни.
Необвързваща ценова препоръка, вкл. 20% ДДС
без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване.
Възможни размери по поръчка: широчина - 940, 980 мм;
височина - 2020 мм. Всички модели могат да се монтират
като основна или допълнителна врата.

Дизайн

Цветове

Декоративни каси

Заключване

основна брава

допълнителна брава

дръжки

Пожароустойчиви и
многофункционални врати
Пожароустойчиви врати с
всички нужни сертификати за
пожароустойчивост и становище
за допустимост от Главна
дирекция “Пожарна безопасност
и защита на населението”.
Многофункционални врати,
идеални за всеки гараж, мазе,
таван, сервизно помещение.
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За нас
За всеки дом, за всеки джоб! Качество, сигурност и достъпна цена, които
заслужава всяко българско семейство – това са входни метални врати FeRi!
FeRi са врати, произведени в България от Лидера в солидните врати – Солид 55.
В завода на Солид 55 в град Елин Пелин на най-високотехнологични и модерни
машини се произвеждат и входни метални врати FeRi. Качество, гарантирано от
Солид 55!
Врати FeRi са налични на склад. Вземете Вашата врата FeRi на отлична цена СЕГА!
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