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Sztaba zamykana na zamek,
montaż we wnęce okiennej
Cena

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

Sztaba z zamknięciem na zamek
montaż we wnęce okiennej.
To jest bardzo wygodne i estetyczne rozwiązanie. Zamek patentowy blokuje koniec sztaby. Po przekręceniu kluczem zamka,
koniec sztaby wsuwa się teleskopowo i możemy ją zdjąć z uchwytów. Sztaby posiadają płynną regulację długości w znacznym
zakresie
Posiada regulacje długości: płynną i skokową. Zamknięcie na zamek pozwala łatwo zdejmować sztabę. Zamocowanie we
wnęce okiennej.
Do wyboru jest kilka kolorów sztab. Standardowy to kolor biały. Pozostałe wymagają dopłaty.
Produkowane są w 8 standardowych rozmiarach.

Do wyboru jest 3 warianty montażu:

podtynkowe za pomocą tulei.

podtynkowe za pomocą wpustów prostokątnych z 2 kołkami

zamocowanie natynkowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wygenerowano w programie shopGold

Mechaniczne zabezpieczenia antywłamaniowe okien i drzwi
MAGOS Małgorzata Malec
80-299 Gdańsk ul. Wodnika 50 p. 24,25
https://.sztaby.eu

Kolor: biały , brązowy ciemny (+ 20,00 zł ), czarny (+ 20,00 zł ), dąb złocisty(jasny) (+ 20,00 zł ), jasno zielony (+ 20,00 zł ),
jasno szary (+ 20,00 zł ), szary ciemny (+ 20,00 zł ), inny kolor (+ 20,00 zł )
Szerokość wnęki okiennej: od 48 do 62cm , od 60 do 80cm (+ 10,00 zł ), od 80 do 110cm (+ 20,00 zł ), od 110 do 140cm
(+ 40,00 zł ), od 140 do 170cm (+ 70,00 zł ), od 170 do 200cm (+ 100,00 zł ), od 200 do 230cm (+ 130,00 zł ), od 230 do
260cm (+ 160,00 zł ), od 260 do 290 cm (+ 190,00 zł ), od 290 do 320 cm (+ 220,00 zł ), od 320 do 350 cm (+ 250,00 zł )
Sposób montażu: montaż podtynkowy w tulejach (+ 10,00 zł ), montaż podtynkowy - prostokątne wpusty z 2 kołkami (+
30,00 zł ), montaż natynkowy
Wybór rodzaju klucza: Klucze do sztab mają różne wzory , Dopłata do systemu 1 klucza (+ 20,00 zł )
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