SKRZYDŁA PRZYLGOWE POJEDYNCZE
Skrzydła przylgowe Voster pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych
z polskimi normami branżowymi
Szerokość (SW)

Szerokość skrzydła (SZ)

wysokość we
wrębie

618, 718, 818, 918

644, 744, 844, 944
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– Standardowa szerokość skrzydeł: „60”, „70”, „80”, „90”.
– Szerokość „100” – skrzydła ramowe (nie dotyczy skrzydeł Kubus,
Lupus, Incanto, Prado, Mediolan, Bornos): dopłata 80,00 zł netto,
98,40 zł brutto.
– Szerokość „100” – skrzydła okleinowane i lakierowane:
dopłata 60,00 zł netto, 73,80 zł brutto.
– Zamek posiada opcję jednego obrotu klucza.
–		 Ze względu na fakt, że folia dekoracyjna, którą oklejone są nasze
wyroby odwzorowuje usłojenie drewna, które nie posiada takiego samego rysunku słojów i takiej samej kolorystyki na całej
długości i szerokości drzewa, folia dekoracyjna w kierunku podłużnym i poprzecznym nie posiada identycznych wybarwień
i usłojeń.

głębokość
wrębu 27 mm

SW (szerokość skrzydła we wrębie)
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– 		 Standardowa szerokość skrzydeł: „60”, „70”, „80”, „90”.
– 		 Szerokość „100” – skrzydła ramowe bezprzylgowe: dopłata 80,00
zł netto, 98,40 zł brutto.
– 		 Ze względu na fakt, że folia dekoracyjna, którą oklejone są nasze
wyroby odwzorowuje usłojenie drewna, które nie posiada takiego samego rysunku słojów i takiej samej kolorystyki na całej
długości i szerokości drzewa, folia dekoracyjna w kierunku podłużnym i poprzecznym nie posiada identycznych wybarwień
i usłojeń.
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255,5

SKRZYDŁA BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE

618, 718, 818, 918
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INFORMACJE TECHNICZNE
SKRZYDŁA RAMOWE
SKRZYDŁA RAMOWE KOLEKCJA PLATINIUM
 Masywna konstrukcja

 3 zawiasy czopowe wkręcane

 3 zawiasy regulowane 2-czopowe – KOLEKCJA PLATINIUM
 Innowacyjny sposób oklejania ram: brak obrzeża.

 Ramiak z drewna iglastego – KOLEKCJA PLATINIUM
 Sztywna, stabilna konstrukcja.

 Duża wytrzymałość na uderzenia mechaniczne.
 Brak listwy przyszybowej.
 Szyba hartowana.

 Gładka strona szyby znajduje się po szerszej stronie skrzydła.
 Możliwość wykonania szyby na odwrót - bez dopłaty.
 Zamek posiada opcję jednego obrotu klucza.

 Możliwość samodzielnego podcięcia skrzydła
ramowego do 4 cm bez utraty gwarancji - nie dotyczy
skrzydeł przesuwnych oraz dwuskrzydłowych.

		 Ze względu na fakt, że folia dekoracyjna, którą oklejone
są nasze wyroby odwzorowuje usłojenie drewna,
które nie posiada takiego samego rysunku słojów
i takiej samej kolorystyki na całej długości i szerokości
drzewa, folia dekoracyjna w kierunku podłużnym
i poprzecznym nie posiada identycznych wybarwień
i usłojeń.
		 Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia
różnic w przezierności oraz wybarwieniu szyb
wykonanych w technologii sitodruku, w stosunku do
szyb zamontowanych w skrzydłach ekspozycyjnych lub
we wcześniejszych szarżach produkcyjnych skrzydeł
drzwiowych.
		 Możliwość wykonania skrzydła bez odwiertu na klucz
(zamek oszczędnościowy) – bez dopłaty.

Przekrój
wewnętrzny

Lita – masywna konstrukcja RAMOWA
(brak plastra miodu)

644, 744, 844, 944
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RAMIAK DOLNY

SKRZYDŁO PRZESUWNE
W FORMIE BEZFELCOWEJ

2030

Podcięcie wentylacyjne

20

1000

ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE
SKRZYDŁA RAMOWE

90

Tuleje wentylacyjne:
– szerokość skrzydła „60”, „70” – 4 szt.

644 / 744 / 844 / 944

Tuleje wentylacyjne:
– szerokość skrzydła „80”, „90” – 5 szt.

skrzydło
przesuwne
prawe

Tuleja wentylacyjna kratkowana PVC – Ø 47 mm.
Tuleja wentylacyjna mosiężna – Ø 40 mm.

Ramiak z drewna iglastego
dotyczy KOLEKCJI PLATINIUM.

skrzydło
przesuwne
lewe
skrzydła przesuwne
– oklejanie ramiaków 360°

niewidoczne obrzeże
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