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Kainoraštis

Sulankstomos durys Lt €

302010 kavos - 203 x 88 cm 174.90 50.65

302003 balta - 203 x 88 cm 174.90 50.65

034546 vaismedžio - 203 x 88 cm 174.90 50.65

Techniniai duomenys:
Spalvos: kavos, balta, vaismedžio

Medžiaga:                                           plastikas, durų rankenėlė ruda prie kavos spalvos, baltai ir vaismedžio spalvai 

rankenėlė balta

Savybės: vienvėrės

Matmenys: 203 х 88 сm 

Papildomos plokštės: nėra

Viršutinės staktos apdaila:   nėra

Sulankstomos durys Lt €

037134 balinto uosio - 205 х 88 сm 239.90 69.48

037158 medžio imitacija - 205 х 88 сm 239.90 69.48

037400 ąžuolo - 205 х 88 сm 239.90 69.48

037394 balta - 205 х 88 сm 239.90 69.48

Techniniai duomenys:
Spalvos: balinto uosio, medžio imitacija, ąžuolas, balta

Medžiaga: plastikas, durų rankenėlė: balta- balinto uosio spalvos durims. Balta bei ruda-

medžio imitacijos ir ąžuolo spalvos durims 

Savybės: vienvėrės

Matmenys: 205 х 88 сm, vienvėrės.

Papildomos plokštės: nėra

Viršutinės staktos apdaila:   200 cm

Kaina


RAPID Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys Kaina


PLAZA Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Kainos galioja nuo 2014



Sulankstomos durys Lt €

037240 balta - 205 х 83 сm 285.90 82.80

037264 ąžuolo - 205 х 83 сm 314.90 91.20

037257 balinto uosio - 205 х 83 сm 314.90 91.20

037288 buko - 205 х 83 сm 314.90 91.20

Papildoma plokštelė Lt €

030418 balta - plotis 0.12 cm 53.90 15.61

030425 ąžuolo - plotis 0.12 cm 57.90 16.77

030494 balinto uosio - plotis 0.12 cm 57.90 16.77

030432 buko - plotis 0.12 cm 57.90 16.77

Techniniai duomenys:
Spalva: balta, ąžuolo, balinto uosio, buko 

Medžiaga: plastikas, rankenėlė su užraktu: balta- baltos spalvos ir balinto uosio durims,

ruda- ąžuolo ir buko spalvos durims

Savybės: vienvėrės, su specialiu mechanizmu, palaikančiu duris atviroje pozicijoje 

Matmenys: 205 х 83 сm, vienvėrės, gali būti praplatintos iki 205 х 150 сm naudojant 

papildomas plokštes  

Papildomos plokštės: yra

Viršutinės staktos apdaila:    200 cm

Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Sulankstomos durys Lt €

037295 balta struktūrinis 205 х 83 сm 549.90 159.26

037301 ąžuolo struktūrinis 205 х 83 сm 567.90 164.48

030654 balta lygus 205 х 83 сm 533.90 154.63

Papildoma plokštelė Lt €

030715 balta struktūrinis  plotis 0.12 cm 91.90 26.62

030722 ąžuolo struktūrinis  plotis 0.12 cm 103.90 30.09

Techniniai duomenys:
Spalva: balta, ąžuolo, balinto uosio, buko 

Medžiaga: plastikas, rankenėlė su užraktu: balta- baltos spalvos ir balinto uosio durims,

ruda- ąžuolo ir buko spalvos durims

Savybės: vienvėrės, su specialiu mechanizmu, palaikančiu duris atviroje pozicijoje 

Matmenys: 205 х 83 сm, vienvėrės, gali būti praplatintos iki 205 х 150 сm naudojant 

papildomas plokštes  

Papildomos plokštės: yra

Viršutinės staktos apdaila:   200 cm

Matmenys Kaina


EUROSTAR GLASS Kaina


EUROSTAR Prekės nr. Spalva Stiklo tipas



Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Sulankstomos durys Lt €

034874 balta - 202 x 85 cm 273.90 79.33

034898 šviesaus ąžuolo - 202 x 85 cm 325.90 94.39

034409 vyšnios - 202 x 85 cm 429.90 124.51

034416  itališko riešuto - 202 x 85 cm 325.90 94.39

Techniniai duomenys:
Spalva: balta, šviesaus ąžuolo, vyšnios, itališko riešuto

Medžiaga: plastikas, rankenėlė metalo imitacijos: sidabrinė- baltoms durims, bronzinė- 

šviesaus ąžuolo, vyšnios ir itališko riešuto spalvos durims

Savybės: vienvėrės, iš karto surinktos

Matmenys: 202 х 85 сm, vienvėrės

Papildomos plokštės: nėra

Viršutinės staktos apdaila: nėra

Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Sulankstomos durys Lt €

037011 ąžuolo - 205 x 86 cm 527.90 152.90

037004 balinto uosio - 205 x 86 cm 527.90 152.90

037028 buko - 205 x 86 cm 527.90 152.90

Papildoma plokštė Lt €

031125 ąžuolo - plotis 0.14 cm 95.90 27.77

031118 balinto uosio - plotis 0.14 cm 95.90 27.77

031163 buko - plotis 0.14 cm 95.90 27.77

Techniniai duomenys:

Spalva: ąžuolo, buko, balinto uosio

Medžiaga: plastikas, rankena su užraktu; balta- balinto uosio, o ruda- ąžuolo ir buko spalvos durims

Savybės: vienvėrės arba dvivėrės durys su specialiu mechanizmu, palaikančiu duris atviroje 

pozicijoje

Matmenys: 205 х 86 сm (galima padidinti iki 200 сm su papildomomis plokštėmis) vienvėrės; 

205 х 167 сm (galima padidinti iki 400 сm su papildomomis plokštėmis) dvivėrės;

Individualūs matmenys: maksimalus aukštis iki 260 cm ir plotis iki 520 cm, kaina priklauso nuo matmenų

Papildoma plokštė: yra

Viršutinės staktos apdaila: 200 cm

Kaina
PRESIDENT

TANGO Kaina




Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Sulankstomos durys Lt €

037042 ąžuolo struktūrinis 205 х 86 сm 659.90 191.12

037035 balinto uosio struktūrinis 205 х 86 сm 659.90 191.12

037059 buko struktūrinis 205 х 86 сm 659.90 191.12

Papildoma plokštė Lt €

032122 ąžuolo struktūrinis plotis 0.14 cm 162.90 47.18

032115 balinto uosio struktūrinis plotis 0.14 cm 162.90 47.18

032160 buko struktūrinis plotis 0.14 cm 162.90 47.18

Techniniai duomenys:

Spalva: ąžuolo, buko, balinto uosio

Medžiaga: plastikas, rankena su užraktu; balta- balinto uosio, o ruda- ąžuolo ir buko spalvos durims

Savybės: vienvėrės arba dvivėrės durys su specialiu mechanizmu, palaikančiu duris atviroje 

pozicijoje

Matmenys: 205 х 86 сm (galima padidinti iki 200 сm su papildomomis plokštėmis) vienvėrės; 

205 х 167 сm (galima padidinti iki 400 сm su papildomomis plokštėmis) dvivėrės;

Individualūs matmenys: maksimalus aukštis iki 260 cm ir plotis iki 520 cm, kaina priklauso nuo matmenų

Papildoma plokštė: yra

Viršutinės staktos apdaila: 200 cm

Prekės nr. Spalva Stiklo tipas Matmenys

Sulankstomos durys Lt €

035987 balta langelių rašto 205 х 86 сm 674.90 195.46

035970 balta turkio atspalvio 205 х 86 сm 674.90 195.46

035956 aliuminio langelių rašto 205 х 86 сm 689.90 199.81

035949 aliuminio turkio atspalvio 205 х 86 сm 689.90 199.81

035925 buko langelių rašto 205 х 86 сm 689.90 199.81

035918 buko turkio atspalvio 205 х 86 сm 689.90 199.81

Papildoma plokštė Lt €

036076 balta langelių rašto plotis 0.14 cm 149.90 43.41

036069 balta turkio atspalvio plotis 0.14 cm 149.90 43.41

036045 aliuminio langelių rašto plotis 0.14 cm 162.90 47.18

036038 aliuminio turkio atspalvio plotis 0.14 cm 162.90 47.18

036014 buko langelių rašto plotis 0.14 cm 162.90 47.18

036007 buko turkio atspalvio plotis 0.14 cm 162.90 47.18

Viršutinės staktos apdaila Lt €

036106 balta - 200 cm 68.90 19.95

036090 aliuminio - 200 cm 76.90 22.27

036083 buko - 200 cm 76.90 22.27

Techniniai duomenys:

Spalva: balta, aliuminio, buko

Medžiaga: plastikas, su specialiu mechanizmu, palaikančiu duris atviroje pozicijoje, metalo 

imitacijos rankenėlė

Savybės: vienvėrės arba dvivėrės, su dviejų tipų stiklu (langelių tekstūros ir turkio atspalvio)  

Matmenys: 205 х 86 сm (gali būti padidintos iki 200 cm su papildomomis plokštelėmis) vienvėrės;    

205 х 167 сm (gali būti padidintos iki 400 сm su papildomomis plokštelėmis) dvivėrės;

Papildomos plokštės: yra

Viršutinės staktos apdaila: nėra

PRESIDENT GLASS

NEW GENERATION

Kaina


Kaina




    




