VARIOTEC „All inclusive“-zestaw

AJS Grupa

CNC-obróbka drzwi z ościeżnicą drewnianą razem
z okuciami, bez szyb, bez farby w stanie surowym
(* bez wyposażenia w klamki, rozety, wkładki)

Zamówienie faxem pod nr.:
32 / 609 90 81
e-mail: robert@ajsgrupa.pl
Zawiasy:
Uszczelki:
Próg termiczny:
Zamek 3-punktowy:

Baka protect 4010 3D/FD ocynkowane
silikonowe
czarne
szare
białe
BKV Eifel T70 z uszczelką dociskową HZD
GU Secury MR2 65/92/10

beżowe

Gotowa ościeżnica 68 x 82 mm z kompletną obróbką CNC z drewna litego-sosnowego
skrzydło pełne, bez otworu na przeszklenia / wypełnienia.
1 x otwór na szyby pod 2-stronne listwy przyszybowe, w kształcie prostokątnym,
bez listew przyszybowych.
Cena:
69 Euro
Cena:
67,- €**
Komplet obustronnych listew przyszybowych (profil 40) dla max. otworu
1600 x 400 mm, przeszklenia o grub.:________ mm

Zestaw drzwi zewn. wejściowych, 1-skrzydł. 68 mm,
o max. zewn. wymiar. ościeżnicy: 2299 x 1132 mm
Gatun. drewna okleiny zewn. skrzydła:

drewno czerwone

Cena: 699 Euro *
Cena:
519,- €*
MDF-Exterior

Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: WYS: _______ X SZER: _______ mm
(wymiar skrzydła wynika automatychnie z obliczeń)

Sposób otwierania drzwi:

lewe otwierane do wewnątrz

prawe otwierane do wewnątrz

Szkice dla opcji z otworem na przeszklenie:
82

SZER
firma

osoba kontaktowa

ulica

kod/miejscowość

telefon

fax

e-mail

internet

82

WYS

Wizytówka, adres
82

* Wszystkie ceny bez podatku VAT.
(realizacja zamówień poprzez
przedstawicielstwa handlowe)

AJS Grupa
ul. Tunelowa 57
PL 40-750 Katowice
Tel.:
++48 32 / 609 90 80
Fax:
++48 32 / 609 90 81
e-mail: robert@ajsgrupa.pl
Internet: www.ajsgrupa.pl
stan: 10/2011

Okleina pod farby kryjące.

ALL-inclusive z zestawem okuć (drzwi otwieranych do wewnątrz)

(typ drzwi -VARIO PUR o wysok. skrzydła do 2250 mm,
-Allwetter VS od 2260 do 3000 mm).

Zawiasy

Okleina zewn. skrzydła
MDF Exterior
meranti FL pod farby RAL

Gatunek drewna ościeżnic
sosna
meranti

Okleina zewn.skrzydła pod lazury
(typ drzwi - Allround F2 o wysok. skrzydła do 2250 mm
- Allwetter VS o wysok. skrzydła 2260 bis 3000 mm)
Okleina zewn. skrzydeł
drzwi ze sklejki
modrzew Fineline - modyfikowany
meranti Fineline
sosna Fineline
świerk Fineline
drewno czerw. pod RAL
dąb MF naturalny

Gat. drewna litego
ramiaka skrzydła
modrzew
drewno czerwone-meranti
sosna
sosna
drewno czerwone-meranti
dąb

Widok ościeżnicy od zewnątrz typ 01
(drzwi otwierane do środka)

BAKA protect 3D FD
Powierzchnia zewn. ocynkowana
Powierzchnia zewn. ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie
zawiasów

zabezpieczenie klinujące (RC 3)

Zamek

GU SECURY MR2 65/92/10 (RC 2)
z regulowanym ramieniem blokady rozwarcia skrzydła
z elektrozaczepem
GU SECURY Automatic 65/92/10 (RC 3)
GU SECURY Automatic z zaczepem automatycznym 65/92/10 (RC 3)
(włącznie z wpuszczonym kablem pod napęd mechaniczny)

Uszczelki

silikonowe w kolorze
czarne
białe

szare
beżowe

Wymiary ościeżnicy
DM 65

24 17

WYS ____________

SZER

82

SZER ____________
PP

____________

82

WYS

po obwodzie
po lewej stronie
po prawej stronie
górnej części ościeżnicy

PP

PUR Massiv

82

Frezowanie złącz ościeżnicy

WYS

lewostronne
prawostronne

WYS

szer. w świetle przejścia
SZER

Pomiar wysok. od PP
(poziomu gotowej
powierzchni)

Podbudowa progu (PP)

Widok zewnętrzny skrzydła grub. 68 mm
(drzwi otwierane do środka)

Otwory na przeszklenia lub wypełn. (zawsze podać w świetle)

wymiar otworu
w świetle

wymiar otworu
w świetle

18
15

18

listwa po jednej stronie

68

68

otwór pod wizjer
1400 mm od dolnej
krawędzi drzwi,
średnica otworu: 12 mm

Komplet list przyszybowych (złączonych na gotowo)
Profil 40

18
18

Profil 41

Profil 42

Profil 43

18

18

18

18

18

18

18

18

Grubość przeszklenia: ________________
Otwór na klamkę
Otwór pod wkładkę zamka
z obydwu stron
z obydwu stron
tylko od wewnątrz
bez otworu
bez otworu

Gatunek
drewna:

Modele design- wypełnień
do drzwi ramowych
34 mm frez podłużny

34 mm frez pod kątem 45ْءْء

dąb
modrzew

Design – frezowania
spłaszczenie

sosna/świerk
meranti

Sprosy 43

36

36

22

36

36

22

Profile - Atyka

spłaszczenia z listwami
(1- stronnie od zewnątrz)

wypełnienia 48 mm ze spłaszczeniem
krawędzi po obwodzie wypełnienia

wypełnienia 34 mm ze spłaszczeniem oraz
o powierzchni frezowanej
Profil 40
Profil 41
Profil 42
Profil 43

34 mm frez Raute

Softline

Sprosy 42

okapnik
aplikacja z blachy

Smartline
34 mm frez w jodełkę

Sprosy 40

spłaszczenie tzw.
ścieniowany frez

wypełnienia 24 mm o
powierzchni frezowanej
48 mm frez po obwodzie

24 mm frez na życzenie

V-frez /rowek
wypełnienia 24 mm gładkie

10

stan: styczeń 2012

Profil 39
DH: 1050

BBL3: TBH - 315

BBL2: 620
BBL1: 250

listwy po obydwu stronach

