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Nové designy a skladby panelů
PRO KŘÍDLA GARÁŽOVÝCH VRAT
Vážený zákazníku,
od 16. 11. 2018 přidáváme do naší nabídky nové designy panelů a měníme
horní těsnění na sekci za těsnění na překlad v rámci standardní konfigurace
garážových vrat (viz PI 162). V rámci této změny přicházíme i s mírně
pozměněnou skladbou vratového křídla, díky které dosáhneme skrytí horní
hliníkové lišty za překladové těsnění. Tato změna zajistí jednotný vzhled
horního i bočních krajů vrat při pohledu z exteriéru.
K jednotlivým rozměrům výšek otvorů je k dispozici obrázek, který znázorňuje
skladbu panelů. Uvedené konfigurace platí pro skladbu panelů bez vstupních
dvířek, FVE sekcí.
Standardní skladba panelů nemusí být dodržena také, pokud je požadována
pohledová shoda vrat/pozic v rámci jedné objednávky či mezi různými
objednávkami. Požadavek na pohledovou shodu je nutné uvést v objednávce.
Jelikož chápeme, že naše předdefinovaná skladba panelů nemusí odpovídat
všem Vašim požadavkům, umožníme Vám dle technických možností
libovolnou konfiguraci skladby za příplatek, který je uveden v příslušném
ceníku.
Na novou skladbu panelů budeme přecházet postupně s vyprodáním zásob.
O změnách vás budeme průběžně informovat. Od 16. 11. 2018 se nová
skladba týká panelů č. 131, 137, 138, 660, 661, 662 a 663.

BEZ DRÁŽKY
STŘ. DRÁŽKA

Nové designy panelů 661 a 662

Kód – barva 1)
Výška [mm] 2)
Dveře / FVE 3)
Struktura 4)
Povrchová úprava

Ceník
Skladba panelů

5)

Nová nabídka panelů

STÁHNO

UT

Skladba panelů 2018

STÁHNO

UT

Skladba panelů 2014

Stř. drážka woodgrain

Stř. drážka woodgrain

661 – 7016 / 9010
500; 610
Ne / Ne
Woodgrain / Stucco
PES 25 μm
Standardní barvy
2018

662 – 9005 / 9010
500; 610
Ne / Ne
Woodgrain / Stucco
PES 25 μm
Standardní barvy
2018
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