
System drzwi przesuwnych Sunflex SF20

Wycena Zamówienie

Pieczątka firmy / adres: Osoba kontaktowa: ________________________________

Nr telefonu: ________________________________

Nr oferty: ________________________________

Nazwa zlecenia: ________________________________

System bezramowy System ramowy System ramowy ze szprosami "steel-look"

Ilość szprosów:  ______ szt. (poziomych)

Ilość konstrukcji:  _______ Ilość narożników 90°:  ______ szt. Ilość paneli:  ______  szt.

Wymiary: Szerokość:  _______ (całkowita) Wysokość:  _______ (uwzgl. ewentualne zatopienie)

Kolor: RAL  ____________ Mat Połysk Inny:  __________

Szklenie: 8 mm szkło hartowane 10 mm szkło hartowane Inne: Bez szkła 8 mm
_____________ Bez szkła 10 mm

Typ otwierania: (Uwaga: widok od wewn., inne podziały również możliwe - max. 6 paneli otwieranych w 1 kierunku)

Prowadnica dolna: zoptymalizowana długość torów (standard, dot. prowadnicy zewn.) tory na całej długości

Profil montażowy (srebrny EV1): nie tak (możliwe tylko z prowadnicą zewn., wys. uwzgl. profil montażowy) w kolorze zlecenia

Przedłużenie prowadnic: Rodzaj:

lewa  ______ mm
prawa  ______ mm

Zewnętrzna (2-6 torów) Wewnętrzna (1-5 torów, bez odwodnienia)

Wykończenie boczne: brak Profil pionowy Uszczelka szczotkowa montowana na szybie

Szczotka międzyszybowa: brak ALU - srebrny EV1 ALU - w kolorze zlecenia PVC - bezbarwna

Wypełniony formularz wysłać na adres: sunflex@schilling.pl
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System drzwi przesuwnych Sunflex SF20

Pochwyt lewa:

Wysokość = ___________ (od dołu konstrukcji)

Pochwyt prawa:

Wysokość = ___________ (od dołu konstrukcji)

Zamykanie lewa:

* z kluczykiem wkładka na zewn., gałka wewn.

wkładka na zewn., gałka wewn., system 1-go klucza
*dostępny tylko z profilem pionowym!

z kluczykiem wkładka

otwieranie awaryjne panelu stałego* wkładka, system 1-go klucza
*tylko otwór w panelu - brak dźwigni

Zamykanie prawa:

* z kluczykiem wkładka na zewn., gałka wewn.

wkładka na zewn., gałka wewn., system 1-go klucza
*dostępny tylko z profilem pionowym!

z kluczykiem wkładka

otwieranie awaryjne panelu stałego* wkładka, system 1-go klucza
*tylko otwór w panelu - brak dźwigni

Zamykanie środek:

wkładka na zewn., gałka wewn., skrzynka zaczepowa

wkładka na zewn., gałka wewn., skrzynka zaczepowa, system 1-klucza

wkładka 2-stronna, skrzynka zaczepowa

wkładka 2-stronna, skrzynka zaczepowa, system 1-klucza

Prosimy dołączyć plan, ewentualnie rysunki z opisem (prosimy używać widoku od wewn.)
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Wypełniony formularz wysłać na adres: sunflex@schilling.pl


