2 LATA

LUMINA

SZEROKOŚĆ
56,40 cm
71,20 cm

GWARANCJI
****

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

-2 szt.

56,40 cm

-1 szt.

71,20 cm

86,00 cm

0 (standard)

100,80 cm
115,60 cm

4 LATA

SILVER SQUARE

GWARANCJI
****
Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Silver Square
można skracać we własnym zakresie do wysokości 189 cm,
dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 320 cm.

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

-2 szt.

56,40 cm

-2 szt.

56,40 cm

-2 szt.

-1 szt.

71,20 cm

-1 szt.

71,20 cm

-1 szt.

86,00 cm

0 (standard)

86,00 cm

0 (standard)

86,00 cm

0 (standard)

+1 szt.

100,80 cm

+1 szt.

100,80 cm

+1 szt.

100,80 cm

+1 szt.

+2 szt.

115,60 cm

+2 szt.

115,60 cm

+2 szt.

115,60 cm

+2 szt.

130,40 cm

+3 szt.

130,40 cm

+3 szt.

130,40 cm

+3 szt.

130,40 cm

+3 szt.

145,20 cm

+4 szt.

145,20 cm

+4 szt.

145,20 cm

+4 szt.

145,20 cm

+4 szt.

160,00 cm

+5 szt.

160,00 cm

+5 szt.

160,00 cm

+5 szt.

160,00 cm

+5 szt.

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
280 dąb jasny

GWARANCJI
****
Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Crystalline Glass
można skracać we własnym zakresie do wysokości 150 cm,
dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 320 cm.

* 4-letnia gwarancja dotyczy szerokości: 564-860 mm.
Przy szerokości większej obowiązuje 2-letnia gwarancja.

045 buk

4 LATA

CRYSTALLINE GLASS

Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Crystalline Royal
można skracać we własnym zakresie praktycznie na każdą
wysokość, dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 320 cm.

Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Lumina można
skracać we własnym zakresie do wysokości 150 cm, dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 320 cm.

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

4 LATA

CRYSTALLINE ROYAL

GWARANCJI
**

288 orzech jasny

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm (szerokość uwzględnia
listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 9 mm
* przeszklenie z tworzywa sztucznego
* wygodny uchwyt typu „gałka”
* drzwi zamykane na zamek zapadkowy z kluczykiem
* rolkowy system przesuwu
* sztywne mocne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 17 cm
VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (61) 653 07 10, fax (61) 653 07 12, www.vivaldipolska.com.pl

		

* 4-letnia gwarancja dotyczy szerokości: 564-860 mm.
Przy szerokości większej obowiązuje 2-letnia gwarancja.

DOSTĘPNE KOLORY:
053 olcha

218 orzech ciemny

011 czysta biel

045 buk

280 dąb jasny

280 dąb jasny

281 dąb biały

288 orzech jasny

053 olcha

288 orzech jasny

9324 orzech ciemny

VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (61) 653 07 10, fax (61) 653 07 12, www.vivaldipolska.com.pl

DRZWI
HARMONIJKOWE
KOLEKCJA

2015

DOSTĘPNE KOLORY:

045 buk

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 11,4 mm
* wygodny uchwyt typu „gałka”
* drzwi zamykane na zamek zapadkowy z kluczykiem
* system przesuwu zapewniający ciche użytkowanie drzwi
* ogranicznik przesuwu
* sztywne mocne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm

* 4-letnia gwarancja dotyczy szerokości: 564-860 mm.
Przy szerokości większej obowiązuje 2-letnia gwarancja.

VIVALDI POLSKA

* podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
* grubość panela 11,4 mm
* drzwi wykonane z wysokiej jakości PCV
* imitujące szkło wypełnienie z tworzywa sztucznego
przepuszczające światło (16 szybek w standardzie)
* uchwyt typu gałka
* zamknięcie na zamek zapadkowy z kluczykiem
* sztywne mocne łączenia

011 czysta biel

280 dąb jasny

289 dąb rustykalny

* podstawowe wymiary drzwi: 860 x 2030 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
* grubość panela 11,4 mm
* drzwi wykonane z wysokiej jakości PCV
* imitujące szkło wypełnienie z tworzywa sztucznego
przepuszczające światło
* uchwyt typu gałka
* zamknięcie na zamek zapadkowy z kluczykiem
* sztywne mocne łączenia

vivaldipolska.com.pl
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2 LATA

PIONEER

GWARANCJI
**

2 LATA

PIONEER GLASS

Standardowa wysokość to 202 cm. Drzwi Pioneer można
skracać we własnym zakresie praktycznie na każdą wysokość, dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa
dwuskrzydłowa na szerokość 420 cm.

GWARANCJI
**

2 LATA

ACCORDION DOOR

Standardowa wysokość to 202 cm. Drzwi Pioneer Glass
można skracać we własnym zakresie do wysokości 90 cm,
dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 420 cm.

GWARANCJI
**

4 LATA

CRYSTALLINE CLASSIC

Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Accordion można
skracać we własnym zakresie praktycznie na każdą wysokość, dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa
dwuskrzydłowa na szerokość 376 cm.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

GWARANCJI
****

Standardowa wysokość to 203 cm. Drzwi Crystalline Royal
można skracać we własnym zakresie praktycznie na każdą
wysokość, dopuszczalne przycięcie piłką. Możliwa zabudowa dwuskrzydłowa na szerokość 320 cm.

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

SZEROKOŚĆ

LICZBA
DODATKOWYCH
PANELI

58,80 cm

-2 szt.

58,80 cm

-2 szt.

60,80 cm

-2 szt.

55,00 cm

-2 szt.

71,40 cm

-1 szt.

71,40 cm

-1 szt.

71,40 cm

-1 szt.

69,50 cm

-1 szt.

84,00 cm

0 (standard)

84,00 cm

0 (standard)

82,00 cm

0 (standard)

84,00 cm

0 (standard)

96,60 cm

+1 szt.

96,60 cm

+1 szt.

92,60 cm

+1 szt.

98,50 cm

+1 szt.

109,20 cm

+2 szt.

109,20 cm

+2 szt.

103,20 cm

+2 szt.

113,00 cm

+2 szt.

121,80 cm

+3 szt.

121,80 cm

+3 szt.

113,80 cm

+3 szt.

127,50 cm

+3 szt.

134,40 cm

+4 szt.

134,40 cm

+4 szt.

124,40 cm

+4 szt.

142,00 cm

+4 szt.

147,00 cm

+5 szt.

147,00 cm

+5 szt.

135,00 cm

+5 szt.

156,50 cm

+5 szt.

159,60 cm

+6 szt.

159,60 cm

+6 szt.

145,60 cm

+6 szt.

172,20 cm

+7 szt.

172,20 cm

+7 szt.

156,20 cm

+7 szt.

184,80 cm

+8 szt.

184,80 cm

+8 szt.

166,80 cm

+8 szt.

197,40 cm

+9 szt.

197,40 cm

+9 szt.

177,40 cm

+9 szt.

210,00 cm

+10 szt.

210,00 cm

+10 szt.

188,00 cm

+10 szt.

* 4-letnia gwarancja dotyczy szerokości: 550-840 mm.
Przy szerokości większej obowiązuje 2-letnia gwarancja.

011 czysta biel

0078 sosna

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass,
Crystalline Classic

053 olcha

045 buk

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door, Lumina,
Crystalline Royal, Crystalline
Classic, Crystalline Glass

218 orzech ciemny

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass,
Crystalline Royal
ZAMEK
ZA DOPŁATĄ

DOSTĘPNE KOLORY:
0078 sosna

043 buk

ZAMEK
ZA DOPŁATĄ

DOSTĘPNE KOLORY:
218 orzech ciemny 281 dąb biały

ZAMEK
ZA DOPŁATĄ

ZAMEK
ZA DOPŁATĄ

0078 sosna

043 buk

218 orzech ciemny 281 dąb biały

283 dąb

DOSTĘPNE KOLORY:
011 czysta biel

045 buk

616 jabłoń

626 calvados

696 mahoń

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2020 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 8 mm
* wygodny uchwyt
* drzwi zamykane na pojedynczy zatrzask
* system przesuwu zapewniający ciche użytkowanie drzwi
* elastyczne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm
* możliwość wyposażenia drzwi w zamek zasuwowy
VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (61) 653 07 10, fax (61) 653 07 12, www.vivaldipolska.com.pl

283 dąb

616 jabłoń

626 calvados

696 mahoń

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2020 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 8 mm
* przeszklenie z tworzywa sztucznego
* wygodny uchwyt
* drzwi zamykane na pojedynczy zatrzask
* system przesuwu zapewniający ciche użytkowanie drzwi
* elastyczne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm
* możliwość wyposażenia drzwi w zamek zasuwowy
VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (61) 653 07 10, fax (61) 653 07 12, www.vivaldipolska.com.pl

280 dąb jasny

288 orzech jasny

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass

217 dąb

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door, Crystalline
Royal, Crystalline Glass

280 dąb jasny

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door

281 dąb biały

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door, Lumina,
Crystalline Royal, Crystalline
Classic, Crystalline Glass,
Silver Square

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass,
Crystalline Royal

288 orzech jasny

289 dąb rustykalny

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door, Lumina,
Crystalline Royal,
Crystalline Glass

kolor dostępny w drzwiach:
Silver Square

DOSTĘPNE KOLORY:
053 olcha

217 dąb

0078 sosna

011 czysta biel

045 buk
kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass

283 dąb

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door, Crystalline
Classic, Crystalline Glass,
Silver Square

043 buk

9318 dąb ciemny

9324 orzech ciemny

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 820 x 2030 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 6 mm
* wyprofilowany wygodny uchwyt typu „S”
* drzwi zamykane na podwójny magnetyczny zatrzask
* rolkowy system przesuwu
* elastyczne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 14 cm
* możliwość wyposażenia drzwi w zamek zasuwowy
VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
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280 dąb jasny

9324 orzech ciemny

* drzwi wykonane z wysokiej jakość PCV
* uniwersalny montaż – z lewej do prawej lub z prawej do lewej
* podstawowe wymiary drzwi: 840 x 2030 mm
(szerokość uwzględnia listwy boczne, a wysokość prowadnicę)
* możliwa rozbudowa drzwi w oparciu o powyższą tabelkę
* grubość panela 11,4 mm
* przeszklenie z tworzywa sztucznego
* wyprofilowany wygodny uchwyt typu „S”
* drzwi zamykane na podwójny magnetyczny zatrzask
* system przesuwu zapewniający ciche użytkowanie drzwi
* sztywne mocne łączenia między panelami
* standardowe drzwi złożone zajmują 18 cm
* możliwość wyposażenia drzwi w zamek zasuwowy
VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
tel. (61) 653 07 10, fax (61) 653 07 12, www.vivaldipolska.com.pl

616 jabłoń

626 calvados

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass

696 mahoń

kolor dostępny w drzwiach:
Pioneer, Pioneer Glass

9318 dąb ciemny

9324 orzech ciemny

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door

kolor dostępny w drzwiach:
Accordion Door,
Crystalline Classic,
Crystalline Glass

Przedstawiona powyżej kolorystyka może się nieznacznie różnić od rzeczywistej.
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