CULORI NOI

Natura CONCEPT

RECOMANDĂM
Cu ajutorul metodelor tradiționale
de prelucrare a lemnului vă oferim un
produs finit de calitate.

LINIA MODERNĂ
Natura CONCEPT C.6, Stejar

Natura CONCEPT C.6, Stejar
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model A.0

model A.3

model A.9

model B.0

model C.0

model C.2

model C.4

model C.6

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

model D.0

RAMĂ ȘI PANOU

CULORI DISPONIBILE

Nuc
Închis

CONSTRUCȚIA CANATULUI

Nuc
Clasic

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI
• Broască (argintiu sau auriu lucios): pentru cheie standard, buton cu blocare pentru
uşi de baie sau pregătire pentru cilindru
• Sticlă mată călită
• Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm
• Mâner rotund (pentru uși glisante)

Furnir Natural Stejar

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:
• Toc de uşă Porta SYSTEM pag. 160
• Tocul de uşă MINIMAX pag. 158
Tocuri recomandate pentru uși fără falț:
• Toc de ușă Porta SYSTEM ELEGANCE pag. 162

Furnir Natural Stejar Satin
Stejar Alb
(RAL 9016)
NOU

Tabacco

Mocca

NOU

Stejar
Winchester

REMARCĂ

Nero

NOU

Stejar
Brun

Specificitatea furnirului natural poate determina diferenţe de nuanţe și
distribuire a striaţiilor pe suprafaţa finisajului. Aceste caracteristici ale
finisajului nu sunt considerate defecte ale produsului.

• Agrement Tehnic AT016-02/348-2016, CTPC Bucureşti.
• Ușile cu falţ sunt echipate cu 3 balamale PRIME, ușile fără falţ sunt echipate cu 2
balamale 3D – balamalele sunt ambalate împreună cu tocul ușii.
• Panouri de ventilaţie 1 rând – finisate cu auriu sau argintiu.
• Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși
duble fără falţ trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
• Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
• Norme: PN și CN.

COSTURI SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•
•
•

dimensiunea „100”
panou de ventilaţie sau panou cu decupaj pentru ventilaţie
broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)
a treia balama 3D (cost adiţional la preţul tocului)
broască magnetică
Stejar Alb (RAL 9016) – cost adiţional la furnirul natural Stejar Satin
mâner cu șild

(pag. 184)

miez: construcţie
stratificată

inserţii– model D.0

panou plan – model B.0

model A.9 - ramă cu sticlă

model A.0 - panou plan
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Natura
CONCEPT

TOCUL

Stejar 1

Stejar
Deschis

120 - 200

Rama canatului este din lemn de rășinoase încleiat și MDF, acoperite cu furnir natural.
Datorită tehnologiei aplicate, aceste uşi se caracterizează prin rezistenţă sporită la
deformare. Canatul este finisat cu lac mat.

Furnir Natural Select
Stejar

60 - 100

