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ZAMÓWIENIE

A C

* od marca 2017  –  nowy profil z kołnierzem (także w opcji bez kołnierza)

Profil bez kołnierza łączy się z profilem z kołnierzem. Można go użyć w jednym 

boku lub w dwóch bokach przeciwległych. Czyli albo A, albo B, albo C, albo D, albo 

AC, albo BD. W przypadku chęci użycia profilu bez kołnierza proszę o informacje w 

uwagach oraz zaznaczenie na rysunku odpowiedniej kratki, np.
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Fart Produkt ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń 

tel./fax 56 623 55 77,  zamowienia@fartprodukt.pl

W podanych wymiarach wykonamy wymiar ramy bez kołnierza.

Dostępne kolory: Profil z kołnierzem: – biały (RAL 9003), brązowy (RAL 8017), antracyt (RAL 7016)

    – okleina – mahoń, winchester, dąb bagienny, złoty dąb,  

     orzech.

    – kolor malowany strukturalnie – złoty dąb, orzech, 

  Kolor siatki: czarny, szary.

http://www.fartprodukt.pl/dokumenty/druki_zam/druki_zamowien_pojedyncze/oslony_wewnetrzne/65_zamowienie_moskitiery_ramkowe_okienne.pdf
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