Kvalitní sekční garážová vrata
na míru za neuvěřitelnou cenu!

Cena od 22.790 Kč*
včetně kvalitního německého pohonu Marantec, ovladače,
montáže a 14% DPH. Akce platí do 31.3.2012.
Platí pro vrata v provedení lamela a drážka v barvě bílé,
v kterémkoli odstínu dle vzorníku RAL (kromě metalických barev)
a v imitacích dřeva zlatý dub, tmavý dub a mahagon.
Novinka – tato akce se vztahuje i na všechny nové imitace dřeva
a barevné fólie!**

AKCE

*Cena 22.790 Kč je doporučená cena pro koncového zákazníka včetně pohonu, ovladače, montáže
a 14% DPH pro provedení lamela a drážka bílá, zlatý dub a tmavý dub. Pro provedení mahagon a barva dle vzorníku RAL (kromě
metalických barev) je doporučená cena pro koncového zákazníka 23.790 Kč.
** Pro imitace dřeva Cherry amaretto (F436 3043), Eiche dunkel - bahenní dub (2052089-167), Noce sorrento balsamico (F436 3042),
Bergkiefer (3069041-167), Macore (3162002-167), Oregon (1192001-167), Soft cherry (3214009-195) a Streifen douglasie (3152009-167) je
doporučená cena pro koncového zákazníka 27.490 Kč.
Pro všechny ostatní imitace dřeva i barevné fólie je doporučená cena pro koncového zákazníka 29.490 Kč.
Tyto doporučené ceny neobsahují dopravu a vícepráce.

Vrata KRUŽÍK jsou vyráběna
vždy přesně na míru!!!
Tradiční český výrobce
17 let na trhu
Certifikovaná kvalita
ISO 9001:2008
Vrata v této jedinečné akci jsou vyráběna přesně na míru pro otvory šířky 2001-2500 mm a výšky 1940-2160 mm.
Je možno si vybrat mezi provedením lamela nebo drážka.
V rámci této akce lze dodat i vrata s jakoukoliv imitací dřeva nebo barevnou fólií, které se vyrábí metodou kašírování.
Jako jediný výrobce na trhu máme vlastní kašírovací linku, díky které jsme schopni vrata vyrobit vždy přesně podle
požadavků zákazníka, v odpovídající kvalitě a rychlém termínu dodání.
Vrata KRUŽÍK mají VŽDY zateplené sekce o síle 40 mm. Pro zvýšení komfortu je použita technika torzních pružin, která
zabezpečuje plynulý chod. Pro tuto akci je nutné nadpraží minimálně 230 mm. Všechna vrata v rámci této akce jsou
vybavena špičkovým značkovým pohonem Marantec, který poskytuje dostatečnou sílu pro opakované otevírání a díky
kterému se vrata pohybují velmi tiše. Ke každému pohonu je standardně dodáván jeden dálkový ovladač.

GOLDEN OAK - zlatý dub
2178001-167

NUSSBAUM - tmavý dub (ořech)
2178007-167

MAHAGON
2097013-167

OREGON
1192001-167

EICHE DUNKEL (bahenní dub)
2052089-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE NATUR (přírodní dub)
3118076-168

CHERRY AMARETTO
F436 3043

EICHE HELL
2052090-167

SAPELI
2065021-167

SIERRA
2167009-167

NEVADA
2167010-167

TABASCO TEAK
2222004-195

BERGKIEFER
3069041-167

EICHE RUSTIKAL
3149008-167

EICHE
3156003-167

MACORE
3162002-167

MOOREICHE
3167004-167

BLACK CHERRY
3202001-167

IRISH OAK
3211005-148

RUSTIC CHERRY
3214007-195

SIENA ROSSO
49233

SIENA NOCE
49237

WINCHESTER
49240

SOFT CHERRY
3214009-195

NOGAL TOSCANA
2167003-167

WALNUSS KOLONIAL
F436 3062

NOCE SORRENTO
BALSAMICO
F436 3042

NOCE SORRENTO
NATUR
F436 3041

BIRKE ROSE
F436 3031

WALNUSS AMARETTO
F436 3058

METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005

ANTHRAZITGRAU 2
701605-083

CREMEWEISS
137905-167

GRAU
715505-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

BRILLANTBLAU
500705-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

METBRUSH ALUMINIUM
F436 1001

ANTHRAZITGRAU
701605-167

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

SCHWARZBRAUN
851805-167

Autorizovaný prodejce:

ANTEAK
3241002-195

