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INVADO dzięki innowacyjnej metodzie produkcji drzwi znajduje się
w grupie firm najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie.
Charakterystyczną cechą tej technologii jest okleinowanie powierzchni
bez łączenia na krawędziach przylgi. Dzięki temu krawędź nie tylko
wygląda estetycznie, ale też jest bardziej odporna na uszkodzenia.
W zasadzie nie ma możliwości zadarcia czy odciągnięcia okleiny bocznej,
ponieważ połączenie oklein umiejscowione jest w wewnętrznej krawędzi
przylgi – niewidocznej dla oka. Patent nr 204829 chroniący wynalazek
o nazwie „Technologia oklejania drzwi płaskich w systemie przelotowym”
stosowany jest od 2007 roku we wszystkich modelach drzwi okleinowanych.
Dodatkowo okleinowanie poza przylgą sprawia, że drzwi INVADO jako
jedyne na rynku posiadają zaokrąglone krawędzie, bezpieczne dla rąk
dorosłych i dzieci.

DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI !*
*dotyczy skrzydeł w rozmiarach 60, 70, 80, 90 oraz ościeżnic OB3 i regulowanej

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY!!
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ODESSA NOVA 2

ODESSA NOVA 1

00 zł
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INFORMACJE TECHNICZNE: • rama wykonana z płyty MDF • wypełnienie stabilizacyjne „plaster miodu” • rama wraz z wypełnieniem
oklejona obustronnie HDF • skrzydło pokryte jest okleiną dekoracyjną ENDURO • ramka przyszybowa wraz ze szprosem wykonana
jest w kolorze skrzydła • krawędzie boczne i krawędź górna są okleinowane • krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone • skrzydło
przygotowane do podcięcia max o 50 mm • szerokość skrzydeł pojedynczych –„60”,„70”,„80”,„90”,„100”,„110” • drzwi podwójne
w szerokościach od „120” do „200”.
Dopłata do skrzydeł w szerokościach „100” i „110”: 42,00 zł netto / 51,66 zł brutto
Wykonanie drzwi dwuskrzydłowych: 84,00 zł netto / 103,32 zł brutto
Wykonanie skrzydła do systemu przesuwnego (skrzydło tępe): 84,00 zł netto / 103,32 zł brutto

www.invado.pl

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

DOŁĄCZ DO NAS NA:
www.facebook.com/INVADO

OŚCIEŻNICA BLOKOWA:
Jest to ościeżnica typu blokowego, której
tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana
została do najbardziej typowej grubości muru.
Dzięki dużemu wyborowi listew wykończeniowych,
estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona
nowoczesny element wyposażenia każdego
wnętrza.
KONSTRUKCJA:
Płyta MDF okleinowana jest okleiną dekoracyjną (80-120 g/m2).
Aprobata techniczna ITB AT-15-6597/2009

CENNIK OŚCIEŻNIC
BLOKOWYCH

okleina ENDURO
netto

brutto

ościeżnica OB3 - prosta (90 x 44 mm)

114,00

140,22

listwa opaskowa płaska LO1 - kpl*

32,00

39,36

ćwierćwalek LC1 - kpl

21,00

25,83

*komplet na jedną stronę

WYMIARY:
Przekrój ramiaka: 90 x 44 mm. Ościeżnice produkowane są do
skrzydeł przylgowych w następujących rozmiarach:
• do skrzydeł pojedynczych szerokość „60” – „110”,
• do drzwi dwuskrzydłowych szerokość „120” – „200”.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA:
Jest to ościeżnica typu skrzynkowego, której zaletą
jest możliwość zabudowy muru każdej grubości
oraz dodatkowa regulacja. Dzięki nowoczesnej
konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej
gami oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona
nowoczesny element każdego wnętrza.
KONSTRUKCJA:
Płyta MDF okleinowana jest okleiną dekoracyjną
(80-120 g/m2).
Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2008

WYMIARY:
Ościeżnica regulowana wykonana jest w rozmiarach na grubość muru
w przedziałach co 20 mm. Minimalna grubość muru wynosi 75 mm.
Ościeżnica do grubości muru większej niż 320 mm składa sie z co najmniej
dwóch połączonych ze sobą elementów. Ościeżnice produkowane są do
skrzydeł przylgowych w następujących rozmiarach:
• do skrzydeł pojedynczych szerokość „60” – „110”,
• do drzwi dwuskrzydłowych szerokość „120” – „200”.

CENNIK OŚCIEŻNIC
REGULOWANYCH

okleina ENDURO

symbol

netto

grubosć muru

brutto

A*

75 - 94

202,00

248,46

B*

95 - 114

208,00

255,84

C*

120 - 139

217,00

266,91

D*

140 - 159

226,00

277,98

E*

160 - 179

238,00

292,74

F

180 - 199

259,00

318,57

G

200 - 219

269,00

330,87

H

220 - 239

271,00

333,33

I

240 - 259

278,00

341,94

J*

260 - 279

285,00

350,55

K*

280 - 299

293,00

360,39

L

300 - 319

329,00

404,67

M

320 - 339

334,00

410,82

N

340 - 359

387,00

476,01

O

360 - 379

399,00

490,77

P

380 - 399

418,00

514,14

SZEROKOŚCI OZNACZONE GWIAZDKĄ - DOSTĘPNE OD RĘKI

DOPŁATY DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ I BLOKOWEJ:
ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych

cena ościeżnicy + 50%

ościeżnica regulowana z opaską owalną

cena ościeżnicy + 10%
od 30%

wymiary nietypowe

cena ościeżnicy regulowanej

obudowa muru (ościeżnica ślepa)
dodatkowy zawias (w ościeżnicy „60” - „80”)

cena ościeżnicy + 16,00
netto/szt

oscieżnica z odbojnicą do systemu przesuwnego naściennego pojedynczego (wyłącznie z opaską płaską ORS3)

cena ościeżnicy + 15%

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna
Telefon: +48/ 34/ 35 10 540
Fax: +48/ 34/ 35 35 602
E-mail: biuro@invado.pl

RADOM:
UL. CHORZOWSKA 14
26-600 RADOM
tel. (48) 365-63-65
(48) 381-74-46
fax. (48) 384-71-40
artservice@artservice.com.pl

www.artservice.pl

PIŁA:
UL. POZNAŃSKA 58
64-920 PIŁA
tel. (67) 213-70-35
fax. (67) 213-70-36
pila@artservice.com.pl

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY:

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY:

płn-wsch: 605-237-638
płd-wsch: 601-181-426
Wrocław: 661-242-088
Południe: 661-242-252

płn-zach:
661-866-115
607-220-622

www.invado.pl

