
Kvalitní sekční garážová vrata
na míru za neuvěřitelnou cenu!

Cena od 23.990 Kč*

Vrata KRUŽÍK jsou vyráběna
vždy přesně na míru!
Tradiční český výrobce
již 28 let na trhu
Certifikovaná kvalita
ISO 9001:2015

Sekční garážová vrata VČETNĚ kvalitního
pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH!
Akce platí pro objednávky od 1.5.2022 do odvolání.
Platí pro vrata se všemi druhy panelu, které máme standardně
v nabídce (vždy o síle 40 mm) v barvě bílé, v kterémkoli odstínu dle vzorníku RAL
(kromě metalických barev) i s digitálním potiskem technologií DURA PRINT ve všech provedeních.
Tato akce se vztahuje i na veškeré imitace dřeva, kovu a barevné fólie.

AKCE

Rozměry akčních vrat jsou vždy přesně na míru až do rozměru
3500 x 2500 mm, nebo až do šířky 5250 mm a výšky 2375 mm!**
*Pro vrata do šířky 2500 mm a výšky 2125 mm platí následující: cena 23.990 Kč je doporučená cena pro koncového zákazníka včetně pohonu, ovladače,
montáže a 15% DPH pro panel lamela woodgrain v bílé barvě a lakovaný zlatý dub a tmavý dub (ořech). Dále platí pro panely lamela stucco v barvách
antracit RAL 7016, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8014, modrá RAL 5010, červená RAL 3000, zelená RAL 6005 a šedá metalická RAL 9007.

**Pro všechny ostatní rozměry, druhy panelu, barvy dle vzorníku RAL (kromě metalických barev), kašírované fólie a potisk technologií DURA PRINT nás
kontaktujte na bezplatné lince 800 100 231 nebo vyplntě kontaktní formulář na www.kruzik.cz. Na základě Vaší poptávky Vám doporučíme vhodného
obchodního partnera ve Vašem regionu, který Vám zpracuje nejlepší možnou nabídku přesně dle Vašich požadavků. Rovněž můžete kontaktovat našeho
autorizovaného prodejce viz kontakty na našich webových stránkách.

Tyto doporučené ceny neobsahují dopravu, vícepráce a likvidaci odpadu.



Vrata v této jedinečné akci jsou vyráběna přesně
na míru pro otvory do rozměru 3500 x 2500 mm,
nebo až do šířky 5250 mm a výšky 2375 mm.

Je možno si vybrat libovolný typ standardně dodávaných
panelů. Do akce jsou zařazena i vrata s digitálním
potiskem unikátní technologií DURA PRINT.
Více informací o technologii i aktuální nabídku motivů
naleznete na www.duraprint.cz.

V rámci této akce lze dodat i vrata s jakoukoliv imitací
dřeva nebo barevnou fólií, které se vyrábí metodou
kašírování.

Za cenu bílé lze objednat panel lamela woodgrain
s lakovanou imitací dřeva zlatý dub nebo tmavý dub.
Tyto lakované panely nejsou zcela identické s panely
s fólií zlatý dub a tmavý dub, což je dáno jinou technologií.

Vrata KRUŽÍK mají vždy zateplené sekce o síle 40 mm,
což zaručuje výborné tepelně-izolační vlastnosti.
Pro tuto akci je nutné nadpraží minimálně 130 mm.

Všechna vrata v rámci této akce jsou vybavena kvalitními
pohony, které poskytují dostatečnou sílu pro opakované
otevírání a díky nimž se vrata pohybují velmi tiše.
Ke každému pohonu je zdarma dodáván jeden dálkový
ovladač.

Všechna akční vrata jsou opatřena hliníkovým štítkem
s logem o velikosti 117 x 42 mm nebo tištěným logem
o velikosti 150 x 25 mm v případě potisku technologií.

Autorizovaný prodejce:

Za chyby tisku neručíme. Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní.
Firma KRUŽÍK s.r.o. si vyhrazuje právo měnit podmínky akce v průběhu jejího trvání.

www.kruzik.cz
tel.: 800 100 231

DURA PRINT by


