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System LOGICAL
Tworząc nakładki aluminiowe połączyliśmy zalety dwóch najpopularniejszych obecnie systemów okiennych: aluminium  
i PVC. Sztywność aluminium, możliwość malowania powierzchni we wszystkich kolorach RAL i jej odporność na działanie 
warunków zewnętrznych, a z drugiej strony ciepło PVC i najlepsze na rynku wartości współczynnika Uf systemu LOGIC. 
LOGICAL to nie wynik poszukiwania kompromisu, to system pozwalający na projektowanie okien o całkiem nowych 
parametrach, zaspokajający nawet najśmielsze wizje architektów i potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. 

Dwie różne linie wzornicze: 
CLASSIC - dla inwestorów, którzy decydując się na nowoczesny charakter stolarki okiennej jaki prezentuje linia LOGIC chcą 
zachować jej klasyczny, prosty w formie i kształcie styl.
MODERN - kolekcja umożliwiająca indywidualną aranżację skrzydeł okiennych poprzez zastosowanie ozdobnych wkładów 
i specjalnie do tego celu zaprojektowanego zagłębienia. Wypełnienia mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, miedzi, 
tworzywa w różnych wybarwieniach i w okleinach drewnopodobnych lub wprost z drewna szlachetnego. 

Charakterystyczne dla systemu LOGICAL:

 ■ 6-komorowe profile ram i skrzydeł
 ■ Głębokość zabudowy ramy 86 mm, skrzydła 86 mm dla Classic i 106 mm dla Modern
 ■ PVC łączone z aluminium w sposób bezinwazyjny, bez uszkodzeń struktur materiałów
 ■ Nakładki ALU łączone w narożach pod kątem 45° jak w klasycznych konstrukcjach aluminiowych
 ■ Standardowy pakiet trzyszybowy, Ug=0,5 W/m2K
 ■ System MD z dodatkową uszczelką środkową w ramie, zapewniającą najlepsze parametry cieplne  

oraz pracę okuć w komorze suchej
 ■ Okucia Winkhaus 
 ■ Klamki HOPPE SECUSTIC z zabezpieczeniem przed obrotem z zewnątrz
 ■ Drzwi balkonowe w standardzie z niskim progiem
 ■ Możliwość lakierowania nakładek proszkowo w pełnej dostępnej kolorystyce RAL
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Okna 
Logical

Okna PVC z nakładką aluminiową

MODERN CLASSIC

Linia Classic 
Linia Classic przeznaczona jest dla inwestorów, którzy 

decydując się na nowoczesny charakter stolarki chcą 

jednocześnie zachować klasyczny, prosty w kształcie i formie 

styl. Wyjątkowość okna LOGICAL CLASSIC podkreśla jedynie 

dyskretne, delikatnie zaakcentowane półlico oraz ozdoba  

w postaci trzech przetłoczeń biegnących wzdłuż linii skrzydła. 

Seria Classic idealnie wpasuje się zarówno w środowisko 

miejskie, gdzie przeważają kształty proste a priorytetem jest 

funkcjonalność, jak i w realizacjach klasycznych podmiejskich 

rezydencji, gdzie oprócz wysokich wymagań technicznych 

ceniony jest prekursorski i ponadczasowy design i wygląd.

Logical Modern
Rozwiązania techniczne zaimplementowane w konstrukcji 

nakładki aluminiowej linii Logical Modern pozwalają  

na stworzenie niepowtarzalnej aranżacji projektowanego okna. 

Prostota jej formy i kształtu w połączeniu z charakterystycznym 

wytłoczeniem, które możemy uzupełniać materiałami  

o różnym wybarwieniu, z imitacją drewna czy wprost stalą 

szlachetną sprawia, że zyskujemy nieograniczone możliwości 

kreacji stolarki okiennej. Charakterystyczny kształt licowanego 

skrzydła, precyzyjne dopasowanie elementów i dbałość o detale 

nie pozwalają pozostać obojętnym na to rozwiązanie. A jeśli 

zmieni się kolor elewacji, moda lub upodobania użytkowników 

- zmieniamy wypełnienie i otrzymujemy zupełnie nowe okno.  

Okna Logical Modern to rozwiązanie znajdujące zastosowanie 

przy realizacji każdego rodzaju projektu.
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Drzwi 
Galaxy

Standardowe
kolory:

Drzwi wejściowe aluminiowe

GAL90 M00

pochwyt: 

8 727,00 netto

10 734,21  brutto

GAL90 M01 GAL90 M02

Drzwi Galaxy to produkt dla tych, którzy cenią sobie zarówno bezpieczeństwo 
domowników, jak i możliwość zapewnienia im klimatu charakterystycznego 
dla ogniska domowego. Eleganckie wejście do biura i niezawodność działania 
przy wielokrotnym ich otwieraniu? To również zadanie, które można bez obaw 
powierzyć drzwiom z serii Galaxy.
Wypełnienie drzwi stanowi panel nakładkowy obustronnie zlicowany, pokryty 
blachą okładzinową o grubości 3 mm od zewnątrz, 2mm od wewnątrz wypełniony 
pianką PUR. Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane są ze stali nierdzewnej  
o grubości 1mm, które mogą być naklejane na powierzchnie panelu lub zlicowane 
z powierzchnią wypełnienia, dając gładką powierzchnię drzwi.

szary

antracytbiały

9 308,00 netto

11 448,84  brutto

8 727,00 netto

10 734,21  brutto

660,00 netto

250,00 netto

811,80 brutto

307,50 brutto

otwieranie 
na zewnątrz:

pochwyt: 
660,00 netto

250,00 netto

811,80 brutto

307,50 brutto

otwieranie 
na zewnątrz:

pochwyt: 
660,00 netto

250,00 netto

811,80 brutto

307,50 brutto

otwieranie 
na zewnątrz:

Szybka
dostawa

Zobacz
katalog
Galaxy
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Drzwi możemy wykonać w wersji otwieranej do wewnątrz lub na zewnątrz (opcja za dopłatą), prawe lub lewe.
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 1000x2000 mm, 1000x2100 mm, 1000x2200 mm, 1100x2100 mm, 1100x2200 mm.

Wypełnienie drzwi:

Standard wykonania

Ościeżnica wykonana jest z profila 
Aliplast Star o głębokości zabudowy 90mm. 
Wypełnienie środkowej komory pianką PUR.

Przenikalność ciepła:
bez szkła: 0,8 W/m2K
ze szkłem: 0,98 W/m2K

Ościeżnica Szyba
trójkomorowa

90 m
m

Rama aluminiowa
z izolacją termiczną

Izolacja

Płaszcz aluminiowy

Próg aluminiowy
z przekładką termiczną

Rozeta zewnętrzna

Wkładka bezklasowa
klucz/klucz

Klamka z owalną rozetą
od wewnątrz

Zasuwnica
3-punktowa
manualna

Zawiasy
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Drzwi KMT
Plus 75

Drzwi zewnętrzne stalowe

PLUS 75 14S3 PLUS 75 14S3

Cena drzwi zawiera:
zamek: listowy
szyba: reflex
ościeżnica: DS - drewniano-stalowa
próg: aluminiowy
okucia: klamka, wkładka czarna

Cena drzwi zawiera:
zamek: listowy
szyba: reflex
ościeżnica: DS - drewniano-stalowa
próg: aluminiowy
okucia: klamka, wkładka inox

złoty dąb orzech ciemny antracyt gładkiantracyt

Drzwi
dostępne

od ręki

Klamka 
OMEGA Inox

Klamka 
OMEGA czarna

Wkładka + wkładko-gałka 
50/50 w systemie 1-klucza 

srebrna

Wkładka + wkładko-gałka 
46/51 w systemie 1-klucza 

czarna

Zamek listwowy

Próg
aluminiowy

Ościeżnica
drewniano-stalowa

Dwa zaczepy
z regulowanym dociskiem

Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane
w trzech płaszczyznach

6 bolców
antywyważeniowych

4 975,00 netto

6 119,25  brutto

5 185,00 netto

6 377,55  brutto
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Drzwi KMT 
Plus 54

Drzwi zewnętrzne stalowe

PLUS 54 14A PLUS 54 14A

Cena drzwi zawiera:
zamek: 3 zamki wielopunktowe, kl. 4
szyba: brak
ościeżnica: DS - drewniano-stalowa
próg: aluminiowy
okucia: klamka, wkładka inox

złoty dąb orzech ciemny antracyt gładkiantracyt

Drzwi
dostępne

od ręki

Klamka 
OMEGA Inox

Klamka 
OMEGA czarna

Wkładka + wkładko-gałka 
31/46 w systemie 1-klucza 

srebrna

Wkładka + wkładko-gałka 
31/46 w systemie 1-klucza 

czarna

Zamek górny
klasy 4

Zamek podst.
klasy 4

Zamek dolny
klasy 4

3 bolce
antywyważeniowe

Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane
w trzech płaszczyznach

Dwa zaczepy
z regulowanym 
dociskiem

Cena drzwi zawiera:
zamek: 3 zamki wielopunktowe, kl. 4
szyba: brak
ościeżnica: DS - drewniano-stalowa
próg: aluminiowy
okucia: klamka, wkładka czarna

Próg
aluminiowy

Ościeżnica
drewniano-stalowa

3 000,00 netto

3 690,00  brutto

3 090,00 netto

3 800,70  brutto



8 |

Drzwi Agmar 
78 mm

Drzwi zewnętrzne drewniane

LANTRA
ORZECH

LANTRA
ZŁOTY DĄB

BATUMI
RAL 7016

Klamka HAGA inox Wkładka + wkładko-gałka
w systemie 1-klucza kl. C, srebrna

Próg drewniany
z listwami aluminiowymi

konstrukcja: ramowo-płycinowa
wykończenie: dąb
wymiar: 1020/2090
kierunek: prawe lub lewe

konstrukcja: ramowo-płycinowa
wykończenie: dąb
wymiar: 1020/2090
kierunek: prawe lub lewe

konstrukcja: płytowa
wykończenie: dąb
wymiar: 1020/2090
kierunek: prawe lub lewe 

Drzwi
dostępne

od ręki

w cenie

4 750,00 netto

5 842,50  brutto

4 750,00 netto

5 842,50  brutto

4 700,00 netto

5 781,00  brutto

199,00 netto

244,77  brutto

260,00 netto

319,80  brutto
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 ■ skrzydło ramiakowe o grubości 78 mm, o przenikalności cieplnej k 0.97 W/mkw
 ■ skrzydło płytowe o grubości 78 mm, o przenikalności cieplnej k 0.88 W/mkw
 ■ wypełnienie skrzydła ramiakowego stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 64 mm
 ■ wypełnienie skrzydła płytowego stanowi panel termoizolacyjny o grubości 60 mm
 ■ pionowy ramiak wzmocniony profilem stalowym
 ■ ościeżnica stała o wymiarach 105 mm x 60 mm
 ■ uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 ■ cztery zawiasy regulowane
 ■ próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi
 ■ nakładki na zawiasy
 ■ wręg antywyważeniowy
 ■ pakiet trzyszybowy z szybą reflex 
 ■ dwa zamki niezależne

Wyposażenie
standard
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Drzwi 
Porta

Drzwi wewnętrzne

Verte HOME G4 Verte HOME G2 Verte HOME G0

Drzwi
dostępne

od ręki

Wykonanie skrzydła przylgowego:

 ■ ramiaki z płyt drewnopochodnych
 ■ szyba hartowana matowa 4 mm lub płycina
 ■ 3 zawiasy czopowe srebrne
 ■ okleina Portadecor Biały

Portadecor
Biały

Cena skrzydła z zamkiem 
oszczędnościowym

Cena skrzydła z zamkiem WC 
i podcięciem wentylacyjnym

Cena skrzydła z zamkiem
oszczędnościowym

599,00 netto

736,77  brutto

638,00 netto

784,74  brutto

599,00 netto

736,77  brutto
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Ościeżnica
Ościeżnica Opaska 80 mm Cena netto/szt. Cena brutto/szt.

A 75-95 448,00 551,04

B 95-115 460,00 565,80

C 120-140 460,00 565,80

D 140-160 495,00 608,85

E 160-180 495,00 608,85

F 180-200 540,00 664,20

G 200-220 540,00 664,20

H 220-240 540,00 664,20

I 240-260 610,00 750,30

J 260-280 610,00 750,30

K 280-300 610,00 750,30

L 300-320 695,00 854,55

LISTWA KĄTOWA  
Z DŁUŻSZYM PIÓREM 250,00 307,50

ZAMKI

Patent

30,00 36,90WC

Klucz

Porta SYSTEM
Ościeżnica regulowana Porta System  
z listwami 80 mm.
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Drzwi 
Sara Eco 2

Konstrukcja drzwi Sara Eco 2 obejmuje:

Drzwi z ukrytą ościeżnicą

Drzwi
dostępne

od ręki

Sara ECO 2

Cena skrzydła z zamkiem 
oszczędnościowy, płytą wiórową

 otworową, 3 zawiasami

Cena skrzydła z zamkiem WC, 
podcięciem wentylacyjnym, płytą 
wiórową otworową, 3 zawiasami

Sara ECO 2

Ościeżnicę aluminiową, po zamontowaniu niewidoczną, wmurowaną w ościeże lub obrobioną płytami Gipsowo-
Kartonowymi. Po obróbce murarskiej widoczny jedynie wrąb ościeżnicy, przygotowany do malowania np. w kolorze ścian.  
Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone 
obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie. Malowanie należy wykonać we własnym zakresie.

Drzwi Sara Eco 2 to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem 
niewidocznych drzwi, dające możliwość wykończenia powierzchni skrzydła w kolorach ścian.

Ościeżnica aluminiowa

864,00 netto

1 062,72  brutto

506,00 netto

622,38  brutto

531,00 netto

653,13  brutto
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Bezprzylgowe
otwierane na zewnątrz w normie 202X ościeżnica DRE

Przylgowe
otwierane do wewnątrz w normie 202X ościeżnica DRE

Przekrój poprzeczny dla drzwi 
Sara Eco2 bezprzylgowe

Przekrój poprzeczny dla drzwi 
Sara Eco 2 przylgowe

Przekrój pionowy dla drzwi 
Sara Eco 2 bezprzylgowe

Przekrój pionowy dla drzwi 
Sara Eco 2 przylgowe

S A C D

“70” 720 705 790 800

“80” 820 805 890 900

S - szerokość skrzydła drzwiowego  
A - szerokość w świetle przejścia ościeżnicy  
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy  
D - wymagana szerokość otworu w murze

S A C D

“70” 720 705 790 800

“80” 820 805 890 900

S - szerokość skrzydła drzwiowego  
A - szerokość w świetle przejścia ościeżnicy  
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy  
D - wymagana szerokość otworu w murze
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Drzwi 
DRE Verso 0

Wykonanie skrzydła
przylgowego:

Drzwi wewnętrzne

 ■ ramiaki z płyt drewnopochodnych
 ■ szyba MAT DRE gr. 4 mm
 ■ krawędź prosta rys. 1
 ■ 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
 ■ okleina DRE-Cell - biały mat

rys. 1
krawędź
prosta

Dekor
DRE-Cell
biała mat

Szybka
dostawa

Ościeżnice regulowane z opaską T80

Grubość 
muru

Cena 
netto/szt.

Cena 
brutto/szt.

75-95 382,00 469,86

95-115 394,00 484,62

120-140 409,00 503,07

140-160 427,00 525,21

160-180 439,00 539,97

180-200 455,00 559,65

200-220 469,00 576,87

220-240 487,00 599,01

240-260 499,00 613,77

260-280 514,00 632,22

280-300 529,00 650,67

300-320 545,00 670,35

ZAMKI

Patent

23,00 28,29WC

Klucz

Verso 0 Verso 0

Cena skrzydła z zamkiem WC 
i podcięciem wentylacyjnym

Cena skrzydła z zamkiem
oszczędnościowym

636,00 netto

782,28  brutto

661,00 netto

813,03  brutto
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Drzwi 
DRE Binito 20

Wykonanie skrzydła
przylgowego

Drzwi wewnętrzne

 ■ ramiaki z drewna iglastego
 ■ 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
 ■ wypełnienie: plaster miodu
 ■ malowanie lakierem akrylowym UV

Biały - lakier akrylowy
UV - RAL 9003

Szybka
dostawa

Ościeżnice regulowane z opaską T80

Grubość 
muru

Cena 
netto/szt.

Cena 
brutto/szt.

75-95 565,00 694,95

95-115 589,00 724,47

120-140 611,00 751,53

140-160 629,00 773,67

160-180 650,00 799,50

180-200 672,00 826,56

200-220 693,00 852,39

220-240 715,00 879,45

240-260 734,00 902,82

260-280 751,00 923,73

280-300 776,00 954,48

300-320 796,00 979,08

ZAMKI

Patent

23,00 28,29WC

Klucz

Binito 20 Binito 20

Cena skrzydła z zamkiem WC 
i podcięciem wentylacyjnym

Cena skrzydła z zamkiem
oszczędnościowym

637,00 netto

783,51  brutto

662,00 netto

814,26  brutto

Klamka WEGA
z szyldem

1,00 netto

1,23  brutto
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Panel kratowy
Vega B / Vega B light

Ogrodzenia przemysłowe

Panele
dostępne

od ręki

Słup Omega 1,5
 ■ Przekrój słupa 60x40x1,5 [mm];
 ■ Słup posiada plastikową zaślepkę  

RAL 9005 (czarny);
 ■ Zabezpieczenie antykorozyjne:  

ocynkowanie + powłoka poliestrowa.

 ■ Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych  
(poziomych i pionowych);

 ■ Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa;
 ■ Średnica drutu: VEGA B 5,0 [mm], VEGA B Light 4,0 [mm];
 ■ Wymiar oczek prostych 50x200 [mm];
 ■ Wymiar oczek małych 50x50 [mm];
 ■ Szerokość panelu w osiach skrajnych prętów 2500 [mm];
 ■ Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

*do wysokości 1230 potrzeba 2 kpl obejm, do wysokości 1530, 1730 - 3 kpl obejm

VEGA B VEGA B LIGHT

PANEL KOLOR RAL netto brutto netto brutto

2500x1230 7016, 9005 217,16 267,11 156,45 192,43

2500x1530 7016, 9005 262,23 322,54 190,56 234,39

2500x1730 9005 296,32 364,47 - -

SŁUPEK 40/60 2000 7016, 9005 88,12 108,39 88,12 108,39

SŁUPEK 40/60 2400 7016, 9005 104,64 128,71 104,64 128,71

OBEJMA KPL* 7016, 9005 8,21 10,10 8,21 10,10
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Drzwi stalowe płaszczowe
ECO  zewnętrzne

RAL 7035

RAL 7016

Wiśniowski

 ■ skrzydło pełne z cienką przylgą o grubości 62,5 ± 1m, wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 i powlekanej powłoką poliestrową;

 ■ ścieżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;

 ■ wypełnienie skrzydła w drzwiach zewnętrznych: polistyren ekspandowany;
 ■ skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden  

ze sprężyną naciągową;
 ■ uszczelki przylgowe wykonane z EPDM;
 ■ drzwi zewnętrzne w standardzie posiadają bolec antywyważeniowy.

DRZWI ZEW. ECO

Do otworu 910x2050 mm
W standardzie próg, okapnik, 

klamka czarna, wkładka

Do otworu 1010x2050 mm 
W standardzie próg, okapnik, 

klamka czarna, wkładka

DRZWI ZEW. ECO

1 028,50 netto

1 265,06  brutto

1 045,00 netto

1 285,35  brutto

Standard wykonania
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 ■ Metal-Bud - Ibiza

 ■ Metal-Bud - Cube Q

 ■ Metal-Bud - Rumba K

 ■ VDS - Lima Fit

Klamki

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

52,50

29,68

40,81

59,36

31,54

44,52

59,36

31,54

44,52

55,65

29,68

40,81

97,56

33,52

58,92

213,82

56,10

76,42

213,82

56,10

76,42

224,39

60,98

82,93

97,56

33,52

58,92

97,56

33,52

58,92

52,50

29,68

40,81

51,53 

22,57

33,87 

64,58

36,51

50,20

73,01

38,79

54,76

73,01

38,79

54,76

68,45

36,51

50,20

120,00

41,23

72,47

263,00

69,00

94,00

263,00

69,00

94,00

276,00

75,00

102,00

120,00

41,23

72,47

120,00

41,23

72,47

64,58

36,51

50,20

63,38

27,76

41,66

netto

netto netto netto

netto

netto netto netto

netto netto

netto nettobrutto

brutto brutto brutto

brutto

brutto brutto brutto

brutto brutto

brutto brutto

biała

chrom szczotkowany mat

chrom

chrom

czarna

chrom

nikiel satyna velvet

chrom satyna

nikiel szczotkowany

czarna

czarna

czarna
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 ■ VDS - Spark  ■ VDS - Spark Fit

 ■ Enger - Lila

 ■ Enger - Arta

 ■ Enger - Dalia

chrom polerowany

chrom polerowany

chrom polerowany

chrom satyna

chrom satyna

czarna miedź złoty polerowany

czarnanikiel

czarna

czarna mat

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

104,88

49,59 

72,36

200,81

50,90

87,45

240,97

61,08

100,16

108,94

60,98

82,93

129,00

61,00 

89,00 

247,00

62,61

107,56

296,39

75,13

123,20

134,00

75,00 

102,00

netto

netto netto

nettobrutto

brutto brutto

brutto

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

Klamka:    

Rozetka zwykła, patentowa:

Rozetka z blokadą WC:

198,57

54,81

90,06

94,80 

54,12

88,90

94,80 

54,12

88,90

94,80 

54,12

88,90

198,57

54,81

90,06

198,57

54,81

90,06

244,24

67,42

110,77

116,60 

66,57

109,35

116,60 

66,57

109,35

116,60 

66,57

109,35

244,24

67,42

110,77

244,24

67,42

110,77

netto

netto netto netto

netto nettobrutto

brutto brutto brutto

brutto brutto

Wszystkie ceny w katalogu podane są w PLN.
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Istniejemy, aby dawać pozytywne emocje
związane z budową Twojego miejsca na Ziemi.

ul. Orzeszkowej 28
37-464 Brandwica
e-mail: info@grupasolo.pl
tel. 15 842 02 52, 15 842 76 56


