5700, гр. Тетевен, ул. “Вършец”30, тел.факс:0678/52596,55595, e-mail: harmoniatm@mail.bg, www.harmonia-tm.com
ЦЕНОВА
Модел
на вратите /покритие/

“ КЛАСИК ”
/фурнир европейски дъб/
“ КЛАСИК ПЛЮС ”
/фурнир структуриран европейски дъб,
тониран европейски дъб/
“КЛАСИК ПРЕМИУМ”
/фурнир структуриран европейски
дъб бианко, тониран радиален европейски дъб/

ЛИСТА / ПРОМОЦИЯ
ширина
на вратата

ширина на каса
до 150 мм

ширина на каса
от 150 до 250 мм

ширина на каса
от 250 до 350 мм

до 700 мм
от 700 до 800 мм
от 800 до 900 мм
от 900 до 1000 мм
до 700 мм
от 700 до 800 мм
от 800 до 900 мм
от 900 до 1000 мм
до 700 мм
от 700 до 800 мм
от 800 до 900 мм

244.80
255.60
266.40
277.20
260.40
274.80
289.20
304.80
286.80
301.20
315.60

256.80
270.00
280.80
292.80
274.80
289.20
304.80
321.60
302.40
316.80
332.40

272.40
284.40
295.20
316.80
289.20
304.80
320.40
337.20
318.00
333.60
350.40

от 900 до 1000 мм

332.40

349.20

368.40

Височина на вратите - 2000 мм;
Цените включват: крило, каса, первази, три броя
панти, брава обикновен ключ /сервизна/секретна (без патрон)
Цените включват доставка до 150 км. от Тетевен
при стойност на поръчката над 1800 лв. с ДДС.
Цените не включват стъкло и монтаж.
Специални изпълнения :

Врата за остъкление с рамка /креп лайсни/

Врата за остъкление с растер

Апликиране на фурнира

Первази специално изпълнение

Двулицево крило / фурнир / цветен ПУ лак /

Пълнеж от олекотени ПДЧ /флакс/

Плъзгащо се крило

Тониран радиален европейски дъб какао

Завишение от базова цена на врата
62.40 лв.
114.00 лв.
10%
10%
15%
44.40 лв.
90.00 лв.

Тониран радиален европейски дъб бренди

Структуриран европейски дъб
Структуриран европейски дъб бианко
Снимките са с илюстративна цел.
Реалните цветове и текстури на фурнира, могат да бъдат различни поради естествения характер на фурнира.
ПРОМОЦИЯТА ВАЖИ ДО 31.10.2015 г.

Продуктът отговаря на изискванията на БДС
EN 1192,
БДС EN ISO 140 – 3 и БТО - 04.103 /
20 . 12 . 2004 год. в съответсвие с изискванията на
НСИОССП и Директива за строителните продукти
(СРД) 89/106/ЕЕС на Европейския съюз.

