Since 1991

ОФЕРТА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МЕТАЛНА ВРАТА
Метална врата за жилищни, обществени и промишлени индустриални
сгради. Изключително здрава и устойчива на агресивна среда , като
студ, запрашеност, топлина. Опция за обръщане на посоката на
отваряне - лява или дясна. Вратата е предпочитана поради високите
си показатели на здравина, елегантна визия и изключително
конкурентна цена. Тази врата може да се изпълни и двукрила
Този модел врата включва:
- Крило с дебелина 40 мм с пълнеж пчелна пита
- Заварени две триделни панти
- Секретна вкопана едноезична брава с Перчат ключ /с вложка за
подмяна на секретен патрон/.
- Италиански обков – дръжка черен полиамид
- Каса метална 1.5 мм с усилена Г секция срещу взлом
- Пасивни шипове 3 броя от страната на пантите - ПОДАРЪК
- Допълнителни анкериращи елементи усилващи касата и правят
по-надежден захватa към стената
- Прахово боядисана в цвят сива RAL 7035 – над 70 микрона
покритие
ВАЖНО: ПОДДЪРЖАТ СЕ НА СКЛАД СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ:
ш. 800 х в.2050 мм - цена с вкл. 3% отстъпка – 289.00 лв + МОНТАЖ 55.00 лв
ш. 900 х в.2050 мм - цена с вкл. 3% отстъпка – 299.00 лв + МОНТАЖ 55.00 лв
ш.1000 х в.2050 мм - цена с вкл. 3% отстъпка - 309.00 лв + МОНТАЖ 55.00 лв
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ И УСЛУГИ:
Доставка за София град – 20.00 лв
Секретен патрон – 38.00 лв
Обръщане и подмазване – по ценоразпис
Различен цвят от стандартния РАЛ 1013, 1015, 5010, 7024, 8011, 9001, 9002, 9010, 9018 – 229.00 лв




Цените са с ДДС
Цените не включват доставка
Монтажът се извършва посредством трайно закрепване към зида с дюбели и се използва пяна за
попълване на луфта. В монтажа не е включено къртене, демонтаж и извозване на старата врата.

Шоурум 1 - гр. София, бул. Христо Ботев 104, тел: (02) 891-49-13, моб: 0896 700 928
Шоурум 2 - гр. София, Гео Милев, ул. Николай Коперник 44, тел: (02) 971-39-73, моб: 0896 775 930
Шоурум 3 - гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 302 (с/у Кауфланд), моб: 0893/362324
Шоурум 4 –гр. София, бул. Гоце Делчев 37, тел: (02) 423-80-15, моб: 0892 273 427
Шоурум 5 –гр. София, жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру бл.668 (с/у Фантастико), моб: 0899/948677
Шоурум 6 - гр. София, бул. Стамболийски 134, моб: 0895 / 572 153

www.profil-bg.com
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Срок на доставка и монтаж:
- 14 дни за налични изделия
- 6-8 седмици за поръчков размер и/или поръчков цвят

ВАЖНО: РАЗМЕРИ ПО ПОРЪЧКА ЗА ЕДНОКРИЛА ВРАТА СА ВЪЗМОЖНИ ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТВОР
ДО:
широчина 700 мм, 1100 мм, 1200 мм – цена по запитване
височина 2050 мм , 2150 мм – цена по запитване
ВАЖНО: РАЗМЕРИ ПО ПОРЪЧКА ЗА ДВУКРИЛА ВРАТА СА ВЪЗМОЖНИ ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТВОР ДО:
широчина от 1200 мм до 2000 мм – цена по запитване
височина 2050 мм , 2150 мм – цена по запитване





Гаранция : 24 месеца. Гаранцията не включва механични повреди – надраскано и /или счупено покритие,
стъкло, дръжка.
Цените са за 100 % авансово плащане за единица изделие и включват оразмеряване, изработка, гаранционно
обслужване
Вратите се монтират под нивелир и Профил Груп не поема задължение при луфтове между стената и касата
поради криви и неотвесирани стени
За посещение, оразмеряване и консултация от техническо лице за София град се заплаща сумата от 20 лв., която се приспада
от стойността в случаите на сключване на договор. За посещение, оразмеряване и консултация от техническо лице извън
София град се заплаща на изминат километър, която не се приспада от стойността в случаите на сключване на договор.
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