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SILVER SPARK

SILVER SPARK 011 BIAŁY
2

5
lat

GWARANCJI

PRZESZKLENIE

SZTYWNE MOCNE
ŁĄCZENIA

SYSTEM CICHEGO
PRZESUWU

LISTWY
MASKUJĄCE

PROWADNICA

OGRANICZNIK
PRZESUWU

KAŻDY PANEL
NA SUWAKU

UCHWYT Z
KLUCZYKIEM

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Silver Spark to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie do
wysokości 189 cm.

56,40 cm

-2 szt.

71,20 cm

-1 szt.

86,00 cm

0 (standard)

100,80 cm

+1 szt.

115,60 cm

+2 szt.

130,40 cm

+3 szt.

145,20 cm

+4 szt.

160,00 cm

+5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 320 cm

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe
∙ panele komorowe
∙ przepuszczające światło matowe szybki z tworzywa
sztucznego
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi
∙ panele połączone są mocnymi sztywnymi zawiasami
∙ uchwyt typu gałka oraz zamek z kluczykiem
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 101 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi do wysokości 189 cm
∙ listwy ochronne na górze i dole panelu
∙ grubość panelu: 11,4 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
∙ waga: 10,5 kg
∙ 5-letnia gwarancja

203 cm

86 cm
320 cm

Przy szerszym otworze radzimy skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

SILVER SQUARE

SILVER SQUARE 011 BIAŁY

5
lat

GWARANCJI

SZYBKA

PRZESZKLENIE

SZTYWNE MOCNE
ŁĄCZENIA

SYSTEM CICHEGO
PRZESUWU

LISTWY
MASKUJĄCE

PROWADNICA

OGRANICZNIK
PRZESUWU

KAŻDY PANEL
NA SUWAKU

ZAMEK
Z KLUCZYKIEM

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Silver Square to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie do
wysokości 189 cm.

56,40 cm

-2 szt.

71,20 cm

-1 szt.

86,00 cm

0 (standard)

100,80 cm

+1 szt.

115,60 cm

+2 szt.

130,40 cm

+3 szt.

145,20 cm

+4 szt.

160,00 cm

+5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 320 cm

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe
∙ panele komorowe
∙ przepuszczające światło matowe szybki z tworzywa
sztucznego
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi
∙ panele połączone są mocnymi sztywnymi zawiasami
∙ uchwyt typu gałka oraz zamek z kluczykiem
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 101 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi do wysokości 189 cm
∙ listwy ochronne na górze i dole panelu
∙ grubość panelu: 11,4 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
∙ waga: 10,5 kg
∙ 5-letnia gwarancja

203 cm

86 cm
320 cm

Przy szerszym otworze radzimy skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

3

CRYSTALLINE GLASS

CRYSTALLINE GLASS 326 DĄB SONOMA
4

5
lat

GWARANCJI

LISTWY
MASKUJĄCE

SZYBKA W
KOLORZE
011, 321

SZYBKA W KOLORACH:
280, 288,
326, 330, 9324

OSADZENIE
SZYBKI

SZTYWNE MOCNE
ZAWIASY

SYSTEM CICHEGO
PRZESUWU

KAŻDY PANEL
NA SUWAKU

OGRANICZNIK
PRZESUWU DRZWI

PROWADNICA

ZAMEK
Z KLUCZYKIEM

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Crystalline Glass to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie do
wysokości 150 cm.

56,40 cm

-2 szt.

71,20 cm

-1 szt.

86,00 cm

0 (standard)

100,80 cm

+1 szt.

115,60 cm

+2 szt.

130,40 cm

+3 szt.

145,20 cm

+4 szt.

160,00 cm

+5 szt

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 320 cm

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele komorowe
∙ przepuszczające światło matowe szybki z tworzywa
sztucznego
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi
∙ panele połączone są mocnymi sztywnymi zawiasami
∙ uchwyt typu gałka oraz zamek z kluczykiem
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne
na zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 101 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi do wysokości 150 cm
∙ listwy ochronne na górze i dole panelu
∙ grubość panelu: 11,4 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
∙ waga: 9 kg
∙ 5-letnia gwarancja

203 cm

84 cm
320 cm

Przy szerszym otworze radzimy skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

CRYSTALLINE GLASS - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

NOWOŚĆ

011 BIAŁY

321 JASNY DĄB SONOMA

330 DĄB SREBRNY

326 DĄB SONOMA

288 JASNY ORZECH

280 JASNY DĄB

9324 MAHOŃ
5

CRYSTALLINE CLASSIC

CRYSTALLINE CLASSIC 260 DĄB EUROPEJSKI
6

4
lata

GWARANCJI

MATOWE
SZYBKI

KAŻDY PANEL
NA SUWAKU

SYSTEM
CICHEGO PRZESUWU

WYPROFILOWANY
UCHWYT TYPU “S”
PODWÓJNY MAGNETYCZNY ZATRZASK

PROWADNICA

SZTYWNE MOCNE
ZAWIASY

MOŻLIWOŚĆ
WYPOSAŻENIA DRZWI
W DODATKOWY ZAMEK

LISTWY
MASKUJĄCE
WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Crystalline Classic to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie do
wysokości 120 cm

55,00 cm

-2 szt.

69,50 cm

-1 szt.

84,00 cm

0 (standard)

98,50 cm

+1 szt.

113,00 cm

+2 szt.

127,50 cm

+3 szt.

142,00 cm

+4 szt.

156,50 cm

+5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 313 cm

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele komorowe
∙ przepuszczające światło matowe szybki z tworzywa
sztucznego
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi
∙ panele połączone są mocnymi sztywnymi zawiasami
∙ wyprofilowany uchwyt typu „S”
∙ drzwi zamykane są na podwójny magnetyczny zatrzask
(możliwość wyposażenia drzwi w dodatkowy zamek)
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 101 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi do wysokości 120 cm
∙ listwy ochronne na górze i dole panelu
∙ grubość panelu: 11,4 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
∙ waga: 8 kg
∙ 4-letnia gwarancja

203 cm

84 cm
313 cm

Przy szerszym otworze radzimy skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

CRYSTALLINE CLASSIC - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

NOWOŚĆ

011 BIAŁY

281 DĄB BIELONY

260 DĄB EUROPEJSKI

288 JASNY ORZECH

9324 MAHOŃ

7

CRYSTALLINE ROYAL
∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele pełne, komorowe

5
lat

GWARANCJI

∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi

SZTYWNE
MOCNE
ZAWIASY

SYSTEM
CICHEGO
PRZESUWU

KAŻDY PANEL
NA SUWAKU

OGRANICZNIK
PRZESUWU

PROWADNICA

ZAMEK
Z KLUCZYKIEM

∙ panele połączone są mocnymi sztywnymi zawiasami
∙ uchwyt typu gałka oraz zamek z kluczykiem
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne
na zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Crystalline Royal to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie na
wymagany wymiar.

56,40 cm

-2 szt.

71,20 cm

-1 szt.

86,00 cm

0 (standard)

100,80 cm

+1 szt.

115,60 cm

+2 szt.

130,40 cm

+3 szt.

145,20 cm

+4 szt.

160,00 cm

+5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 320 cm

∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 101 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa

203 cm

∙ możliwość skracania drzwi na dowolny wymiar
∙ grubość panelu: 11,4 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm

86 cm
320 cm

∙ waga: 8 kg
∙ 5-letnia gwarancja
CRYSTALLINE ROYAL 288 JASNY ORZECH
8

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

Przy szerszym otworze radzimy
skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

CRYSTALLINE ROYAL - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

281 DĄB BIELONY

011 BIAŁY

330 DĄB SREBRNY

280 JASNY DĄB

326 DĄB SONOMA

288 JASNY ORZECH

218 MAHOŃ
9

PIONEER GLASS

PIONEER GLASS 281 DĄB BIELONY
10

3
lata

GWARANCJI

PRZESZKLENIE

SZYBKA

SYSTEM
CICHEGO PRZESUWU

WYGODNY
UCHWYT

SUWAK NA
KAŻDYM PANELU

ZATRZASK
ZAMYKAJĄCY

MOŻLIWOŚĆ
WYPOSAŻENIA DRZWI
W DODATKOWY ZAMEK

OGRANICZNIK
PRZESUWU
WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Pioneer Glass to 202 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie
do wysokości 90 cm.

58,80 cm

-2 szt.

71,40 cm

-1 szt.

84,00 cm

0 (standard)

96,60 cm

+ 1 szt.

109,20 cm

+ 2 szt.

121,80 cm

+ 3 szt.

134,40 cm

+ 4 szt.

147,00 cm

+ 5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 320 cm

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele komorowe
∙ przepuszczające światło matowe szybki z tworzywa
sztucznego
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach
∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi
∙ panele połączone są mocnymi elastycznymi zawiasami,
konstrukcja bez użycia śrub
∙ wygodny uchwyt
∙ drzwi zamykane są na pojedynczy zatrzask (możliwość
wyposażenia drzwi w dodatkowy zamek)
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2020 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 110 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi do wysokości 90 cm
∙ grubość panelu: 8 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm
∙ waga: 4,7 kg
∙ 3-letnia gwarancja

202 cm

84 cm
294 cm

Przy szerszym otworze radzimy
skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

PIONEER GLASS - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

NOWOŚĆ

011 BIAŁY

281 DĄB BIELONY

043 BUK

321 JASNY DĄB SONOMA

726 CALVADOS

218 MAHOŃ

260 DĄB EUROPEJSKI

325 DĄB SONOMA

9327 WENGE
11

ACCORDION DOOR
∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele pełne, komorowe

3
lata

GWARANCJI

∙ rolkowy system przesuwu z dwoma kółkami

ROLKOWY
SYSTEM
PRZESUWU

∙ podwójna rolka na panelu początkowym

ROLKA NA
CO DRUGIM
PANELU

MOCNE
ELASTYCZNE
ŁĄCZENIA

∙ panele połączone są mocnymi elastycznymi zawiasami
∙ wyprofilowany uchwyt typu „S”
∙ drzwi zamykane są na podwójny magnetyczny zatrzask
(możliwość wyposażenia drzwi w dodatkowy zamek)
∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe

WYPROFILOWANY
UCHWYT TYPU “S”

MOŻLIWOŚĆ
WYPOSAŻENIA DRZWI
W DODATKOWY ZAMEK

PROWADNICA

∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu
∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach
(kuchnie, pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 820 x 2030 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Accordion to 203 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie
na wymagany wymiar.

60,80 cm

-2 szt.

71,40 cm

-1 szt.

82,00 cm

0 (standard)

92,60 cm

+1 szt.

103,20 cm

+2 szt.

113,80 cm

+3 szt.

124,40 cm

+4 szt.

135,00 cm

+5 szt.

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 270 cm

∙ w zestawie prowadnica górna o długości 104 cm
∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa

203 cm

∙ możliwość skracania drzwi na dowolny wymiar
∙ grubość panelu: 6 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm

82 cm
270 cm

∙ waga: 5 kg
∙ 3-letnia gwarancja
ACCORDION DOOR 330 DĄB SREBRNY
12

DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

Przy szerszym otworze radzimy
skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

ACCORDION DOOR - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

011 BIAŁY

326 DĄB SONOMA

280 JASNY DĄB

330 DĄB SREBRNY

288 JASNY ORZECH

9324 MAHOŃ
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PIONEER
∙ drzwi wytworzone z wysokiej jakości PVC
∙ drzwi matowe o strukturze drewna
∙ panele pełne, komorowe
∙ każdy panel zawieszony jest osobno na suwakach

3
lata

GWARANCJI

WYGODNY
UCHWYT

∙ opatentowany system przesuwu zapewniający ciche
użytkowanie drzwi

ZATRZASK
ZAMYKAJĄCY

OGRANICZNIK
PRZESUWU

∙ panele połączone są mocnymi elastycznymi zawiasami,
konstrukcja bez użycia śrub
∙ wygodny uchwyt
∙ drzwi zamykane są na pojedynczy zatrzask
(możliwość wyposażenia drzwi w dodatkowy zamek)
∙ ogranicznik przesuwu zapobiegający samoczynnemu
zasuwaniu się otwartych drzwi

SUWAK NA
KAŻDYM PANELU

SYSTEM
CICHEGO
PRZESUWU

MOŻLIWOŚĆ
WYPOSAŻENIA DRZWI
W DODATKOWY ZAMEK

∙ uniwersalny montaż – możliwość montażu jako drzwi
lewe lub drzwi prawe
∙ w komplecie zestaw montażowy oraz instrukcja montażu

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

LICZBA PANELI

Wysokość drzwi Pioneer to 202 cm.
Drzwi można skracać we własnym zakresie
na wymagany wymiar.

58,80 cm

-2 szt.

71,40 cm

-1 szt.

84,00 cm

0 (standard)

96,60 cm

+ 1 szt.

109,20 cm

+ 2 szt.

121,80 cm

+ 3 szt.

134,40 cm

+ 4 szt.

147,00 cm

+ 5 szt.

∙ łatwe w utrzymaniu i konserwacji oraz odporne na
zadrapania
∙ drzwi idealnie sprawdzają się w mieszkaniach (kuchnie,
pokoje, łazienki, szafy, garderoby), biurach
i w pomieszczeniach gospodarczych
∙ podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2020 mm (szerokość
uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)

MOŻLIWA ZABUDOWA DWUSKRZYDŁOWA
NA SZEROKOŚĆ 294 cm

∙ możliwość poszerzania/zwężania drzwi w oparciu
o poniższą tabelę
∙ w zestawie prowadnica górna o długości 110 cm
202 cm

∙ możliwa zabudowa dwuskrzydłowa
∙ możliwość skracania drzwi na dowolny wymiar
∙ grubość panelu: 8 mm
∙ standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm

84 cm
294 cm

∙ waga: 4 kg
∙ 3-letnia gwarancja
PIONEER 325 DĄB SONOMA
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DOPUSZCZALNE PRZYCIĘCIE PIŁĄ

Przy szerszym otworze radzimy
skorzystać z zabudowy dwuskrzydłowej

PIONEER - DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

NOWOŚĆ

011 BIAŁY

281 DĄB BIELONY

043 BUK

321 JASNY DĄB SONOMA

726 CALVADOS

218 MAHOŃ

260 DĄB EUROPEJSKI

325 DĄB SONOMA

9327 WENGE
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PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1
tel. 61 653 07 10
kom. 696 411 592

fax 61 653 07 12

biuro@vivaldipolska.com.pl
www.vivaldipolska.com.pl
Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 110 000 PLN
Nr KRS 0000145234, NIP: 779-21-90-993, REGON 634408457

BŁYSKAWICZNA DOSTAWA
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

