PIETRUCHA

propozycja firmy

Okna dachowe i parapety

Oferta dodatkowa
O

nowość – parapety wewnętrzne z kompozytu polimerowo–
drzewnego,

od 545 zł*

O

nowość – parapety wewnętrzne z drewna bukowego,

O

parapety uniwersalne ze spienionego PVC,

O

parapety uniwersalne z granitu,

O

parapety uniwersalne z konglomeratu kwarcowego,

O

parapety zewnętrzne z PVC, aluminium oraz stali.

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa (sieć 14 składów fabrycznych) i deta-

Charakterystyka ogólna

liczna

Drewniane elementy okna dachowego Skyview wykonane są

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB, Klasyfikacja

z pierwszej klasy trzykrotnie lakierowanej sosny syberyjskiej.

Ogniowa ITB, Atesty Higieniczne PZH

Rama okna obraca się o 170°. Okno wyposażone jest w system

Usługi: gięcie łuków, okleinowanie profili, skup odpadów z PVC

bezpiecznego czyszczenia szyby zewnętrznej.

(dział recyklingu)

w cenę wliczono kołnierz uszczelniający do pokryć falistych

Pozostała oferta:

lub płaskich,

O

płyty wielowarstwowe,

O

zestaw szybowy 4/16/4 wypełniony gazem szlachetnym,

O

profile wykończeniowe z PVC,

O

zewnętrzna szyba hartowana energooszczędna,

O

akcesoria montażowe i środki pielęgnujące,

O

nawiewniki z płynną regulacją przepływu powietrza,

O

podokienna listwa montażowa do 16 systemów profili okien-

O

dostępne rozmiary: 780 x 980, 780 x 1180, 780 x 1400 mm.

O

nych PVC,
O

płyty i blaty meblowe SOLID SURFACE,

O

obrzeża meblowe z PVC,

Parapety wewnętrzne komorowe

O

drzwi antywłamaniowe – Aprobata ITB,

Materiał: wysokoudarowy PVC, powlekany folią dekoracyjną

O

grodzice PVC,

Wymiary [cm]: gr. 2, szer. od 10 do 58

O

folie,

Cechy szczególne: materiał dekoracyjny – laminaty CPL oraz fo-

O

worki.

* cena netto dotyczy modelu 780 x 980 mm z kołnierzem, pytaj o aktualne promocje

lie PVC, którymi pokryte są parapety, cechują się odpornością
na zarysowanie, wodoodpornością oraz stabilnością kolorów.

NowoĂÊ:
O

sztukateria i kolumny z poliuretanu,

Parapety wewnętrzne z konglomeratów marmurowych

O

okna dachowe,

Materiał: 95% łupek marmuru, 5% żywice poliestrowe

O

polistyren ekstrudowany XPS,

Wymiary [cm]: gr. 2 i 3, szer. od 20 do 60, dł. do 300

O

aluminiowe panele elewacyjne Alucopol,

Cechy szczególne: optymalny kompromis pomiędzy odpornoś-

O

drzwi stalowe.

cią, estetyką i ceną. Wyselekcjonowane łupki marmurowe zapewniają powtarzalność struktury materiału.
Parapety wewnętrzne renowacyjne
Materiał: wysokoudarowy PVC, powlekany folią dekoracyjną
Wymiary [cm]: gr. 0,35, szer. od 15 do 53, wys. noska 6
Cechy szczególne: przeznaczenie do montażu na starych parapetach (np. betonowych), specjalne ukształtowanie noska
maskującego zapewnia optymalne przyleganie parapetu renowacyjnego do starego parapetu.
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