ZAMÓWIENIE

Drzwi zewnętrzne Disting 68 mm
jednoskrzydłowe
#

Model Disting
Grupy:
▫ Otello ▫ Parma

Nr
Kolor
modelu Dost. opcje*:
Disting ▫ orzech

▫ Nicolo ▫ Astre
▫ Figaro ▫ Liberto
▫ Mario

▫ Ezio

▫ Fedora

▫
▫
▫
▫

złoty dąb
antracyt
biały
winchester

Data wysłania
zamówienia:

Szerokość

Kierunek

Wysokość** Otwieranie

Szklenie

Dost. opcje:
▫ „80”
▫ „90”
▫ „100”

Dost. opcje:
▫ prawe
▫ lewe

Dost. opcje:
Dost. opcje:
▫ standard
▫ onz – otwier.
▫ inna (wymiar
na zewnętrz
wg katalogu)
(standard)
▫ odw – otwier.
do wewnątrz

Dost. opcje:
Dostępne opcje:
▫ lustro (stand.) ▫ trójbolcowy
▫ satyna
(standard)
▫ satyna-paski ▫ listwowy
▫ łezki
z zamkiem
▫ czarny antisol
dodatkowym
▫ inne wg
katalogu

▫ Olivio Glass

Numer
zamówienia:

Rodzaj zamka Rodzaj progu

Kolor progu

Dostępne opcje: Dostępne opcje:
▫ niski (standard) ▫ czarny
▫ wysoki (standard ▫ inox
dla drzwi
▫ patina
skracanych)

Okucia
Dostępne opcje:
▫ promocyjny
zestaw okuć
Disting Standard
▫ promocyjny zestaw
okuć Disting
Premium
▫ inne wg katalogu

Inne
akcesoria

Ilość
szt.

Przykłady:
▫ pochwyt
▫ wizjer
▫ okapnik

Uwagi

Np. kolor ramy od
wewnętrznej strony
skrzydła (inox lub
czarny) – dot. kolekcji
Olivio Glass; czarna
ościeżnica – dot. drzwi
otwier. na zewnątrz

1

2

3

4

5

Nazwa firmy oraz NIP:

Adres dostawy:

* Dostępność kolorów dla poszczególnych grup i szerokości drzwi określona jest w katalogu.
** Podajemy zewnętrzny wymiar ościeżnicy.

Dobre otwarcie na świat

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Numer telefonu (kontaktowy):

Oświadczenie: Wysyłając wypełniony formularz potwierdzam poprawność danych/zamówienie na drzwi Disting
Wypełniony formularz należy wysłać na adres biuro@krcenter.pl.

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie

tel. +48 32 478 15 80
tel. kom. +48 691 03 11 12

NIP: 6472577862
KRS: 0000670126

biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

Numer konta:
59 1050 1403 1000 0091 4969 9150

