CLASSIC
kolekcja drzwi

Drzwi UPPSALA to produkt, który bêdzie doskonale pasowa³ do coraz bardziej popu larnego skandynawskiego stylu wykoñczenia mieszkañ. Dotychczas brakowa³o ta
kich drzwi w ofercie. Zaprojektowany model jak i wybrana kolorystyka wype³ni z po wodzeniem tê lukê. Uppsala dziêki swojej prostej i eleganckiej formie sprawdz¹ siê
nie tylko we wnêtrzach skandynawskich, a tak¿e tych o nowoczesnym charakterze.

CLASSIC
Kolekcja Drzwi VOX Classic to po³¹czenie uniwersalnego modelu drzwi z dodatkowymi
elementami, które nawi¹zuj¹ do kolekcji Classic Meble VOX. Charakterystycznym
elementem kolekcji jest listwa dekoracyjna funkcjonuj¹ca w ró¿nych uk³adach.
Ten sam motyw wykorzystano równie¿ w oœcie¿nicy oraz w listwie przypod³ogowej Classic,
co stanowi estetyczne dope³nienie ca³oœci, tworz¹c wraz z drzwiami spójne wnêtrze.
Dziêki zastosowaniu dodatkowych elementów, takich jak lustro, listwa na akcesoria
czy klapka dla kota, kolekcja Classic stanowi bazê do dowolnej aran¿acji przestrzeni.
Funkcjonalnoœæ kolekcji Classic sprawia, ¿e jest ona nie tylko dopasowana do potrzeb
Klientów, ale równie¿ stanowi niestandardowe rozwi¹zanie dla ka¿dego wnêtrza.
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DOSTÊPNE MODELE DRZWI

Cena brutto:

Cena brutto:
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Cena brutto:

od 549 PLN

od 649 PLN

od 619 PLN

od 599 PLN

od 599 PLN

od 499 PLN

model z lustrem

Cena skrzyd³a w wersji przylgowej o szerokoœci 70-90 cm.

KOLORYSTYKA DRZWI

INFORMACJE DODATKOWE

OŒCIE¯NICA

LISTWA PRZYPOD£OGOWA
CLASSIC

Bia³y

Orzech Duro

D¹b Eterno

Heban

• Drzwi w systemie przylgowym.
• P³yta MDF okleinowana.
• Kolorystyka ENDURO: Bia³y, Heban.
• Kolorystyka ECO-FORNIR:
Orzech Duro, D¹b Eterno.
• Zawiasy wkrêcane czopowe.

• Wed³ug aktualnego cennika Invado.
• Dop³ata za oœcie¿nicê CLASSIC
cena od 159 PLN.

Cennik obowi¹zuje od dnia 01.03.2015 do odwo³ania. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy prawo do b³êdów i zmian.

• Listwa CLASSIC, cena od 24,90 PLN
(2,62 m/szt.).

5 KROKÓW DO TWOICH IDEALNYCH DRZWI
BAW SIÊ Z NAMI DRZWIAMI oraz CLASSIC VOX
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Twoja kolekcja

Kolor

Klamka

Parametry

Dodatkowe funkcje

Wybierz model odpowiedni dla
Twojego wnêtrza. Ka¿dy z nich to
inna estetyka i ró¿ne mo¿liwoœci
funkcjonalne.

Dobierz kolor. Doprecyzuj, na
której stronie znajd¹ siê wybrane
elementy, np. lustro.

Dopasuj opcjonalnie jedn¹ z klamek wybranych przez naszego
stylistê.

Okreœl parametry techniczne
skrzyd³a i oœcie¿nicy. Jeœli masz
w¹tpliwoœci, zamów us³ugê po
miaru, któr¹ wykona certy?kowany monta¿ysta.

Wybierz spoœród dostêpnych
funkcjonalnoœci rozwi¹zania od
powiadaj¹ce Twoim potrzebom.

D¹b Eterno

Bia³y

Heban

Orzech Duro

Szerokoœæ:
· 70 cm
· 80 cm
· 90 cm
Kierunek:
· lewe
· prawe
Kolor
zawiasu

SprawdŸ mo¿liwoœci
naszego kon?guratora:
www.drzwi.vox.pl

Klapka dla kota

Listwa z haczykami

