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Интериорна врата Gama 210, цвят Златен дъб
Други ,София - град, България

Описание
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и
покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина,
влагоустойчивост, плътност, шумо и топлоизолация.

Конструкция на крилото:

Крилото е изработено от 2 броя по 6мм плоскости
HDF с рамка от масив, подсилена с HDF оребряване, покрито с 3D PP (полипропиленов) ламинат.
HDF плоскостите са с голяма плътност, здравина, влагоустойчивост, шумо и топлоизолация. Крилото
е безфалцово (тапетно), което позволява свобода при определяне посоката на отваряне.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм, 800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.

Конструкция на касата:
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина,
благодарение на която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат.
Первазите са изработени по същата технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.

Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм, 800 / 1970 мм

* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.

Конструкция на касата:
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина,
благодарение на която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат.
Има възможност за избор между два вида регулируеми каси – Стандарт и Панел.
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