
System  
Invisible Intense
Promocyjna oferta cenowa  
na wymiary normatywne
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DOSTĘPNE WYMIARY: 70 / 80 / 90
SPOSÓB OTWIERANIA: LEWE ZEWN. / PRAWE ZEWN. / LEWE WEWN. / PRAWE WEWN.
W SKŁAD ZESTAWÓW WCHODZĄ: OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA, SKRZYDŁO DRZWIOWE,  
ZAWIASY UKRYTE I ZAMEK MAGNETYCZNY
CENA ZESTAWU INTENSE       1533 PLN netto 
(Skrzydło gruntowane, białe) 

CENA ZESTAWU INTENSE plus         1695 PLN netto
(Skrzydło lakierowane na gotowo. Dostępne kolory:  
biały lakier akrylowy UV- RAL 9003; ecru - RAL 9001;  
late - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R, popielaty - RAL 7035)

Wypełnienie z płyty wiórowej otworowej     w cenie
DOPŁATY:
Podcięcie wentylacyjne prostoliniowe    60,00 PLN netto
Klamka Sulla ze stali nierdzewnej      119,00 PLN netto
Dopłata za rozetę pod klucz       42,80 PLN netto
Dopłata za rozetę pod wkładkę Yale      42,80 PLN netto
Dopłata za rozetę pod blokadę WC      70,27 PLN netto
Dwuetapowy montaż na terenie Warszawy i okolic*   650,00 PLN netto
* montaż nie zawiera obórbki tynkarskiej po montażu ościeżnicy

Oferujemy Państwu kompletny system drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami ukyty-
mi. Skrzydło drzwi gr. 40mm w wersji Intense wykończone jest podkładem gruntującym do samo-
dzielnego wykończenia farbą lub tapetą a w wersji Intense plus lakierowane jest na kolor biały, 
ecru, latte lub popielaty. Wypełnieniem skrzydła jest solidna płyta wiórowa otworowa. Ościeżni-
ca aluminiowa o powierzchni aluminium surowe jest w dwóch wersjach otwierania: na zewnątrz 
i do wewnątrz (rewersyjna). Do zestawu należą 3 zawiasy ukryte niewidoczne oraz zamek ma-
gnetyczny. Opcjonalnie skrzydło drzwi może mieć podcięcie wentylacyjne i klamkę (za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU: AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:
zamki do wyboru na klucz zwykły, wkładkę 
patentową Yale i do blokady WC lub oszczęd-
nościowy (tylko klamka):

zawias ukryty - widok (3 szt. na skrzydło)

rozetka 
pod klucz

rozetka pod 
wkładkę Yale

rozetka pod 
blokadę WC

klamka Sulla, rozeta slim 7mm

chrom szczotkowany

chrom polerowany

kolor czarny
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WYMIAR DRZWI PRZYGOTÓJ OTWÓR W ŚCIANIE S x H [mm]: Światło 
oścież-

nicy 
szerokość 

[mm]:

Światło 
oścież-

nicy 
wysokość 

[mm]:

Szero-
kość 

skrzydła 
[mm]

Wyso-
kość 

skrzydła 
[mm]

otw. na zewnątrz otw. do wewnątrz

'70'' 810 x 2075 810 x 2085 705 2030 720 2030

'80'' 910 x 2075 910 x 2085 805 2030 820 2030
‚
80’’ 1010 x 2075 1010 x 2085 905 2030 920 2030

Gdzie:   S - szerokość otworu:   H - wysokość otworu mierzona od gotowej posadzki

Biuro Sprzedaży: 
ul. Św. Wincentego 16, 03-505 Warszawa
0-695 894 897  biuro@landino.pl   www.landino.pl

LEWE NA ZEWNĄTRZ                                                                  PRAWE NA ZEWNĄTRZ

LEWE DO WEWNĄTRZ                                                           PRAWE DO WEWNĄTRZ


