TOP AKCE
platnost do 31.3. 2019

TROJSKLO
3 za 2
třetí sklo

ZDARMA!
PŘI NÁKUPU
OKEN S ROLETOU

motory k roletám
v hodnotě 2 048 Kč

ZDARMA!
motor Selve SEE
nyní pouze

800 Kč
původní cena
4 992 Kč

V CENĚ

OKNA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOJSKLA
- akce platí pro čirá skla

- výrazně lepší součinitel
propustnosti tepla
- menší spotřeba energie
- nižší náklady za vytápění

- trojsklo Ug = 0,7 nebo Ug =0,6 v ceně
dvojskla Ug = 1,1 pro systém TrendStar,
Viva 74 a Viva 74B
- trojsklo Ug = 0,5, Ug = 0,6 nebo
Ug = 0,7 v ceně dvojskla Ug =1,1
pro systém ClimaStar 76,
ClimaStar 82, Viva 83

NADOKENNÍ A PŘEDOKENNÍ ROLETY
šířka a rozsah 590 - 2200 mm / maximální výška 2000 mm
šířka a rozsah 630 - 2000 mm / maximální výška 2000 mm
- 5 let záruka
- mechanická regulace nastavení koncové plochy
- kvalita potvrzená evropskými certifikáty
- tichý provoz a vysoký výkon

NOVINKA!

POHON K ROLETÁM „PLUG & PLAY”

Pohon k roletám pracující na principu „plug & play”. Velmi jednoduché nastavení
koncových bodů - stačí připojit, následně je možné provést posuv na libovolný
koncový bod. Po třech posuvech „zkušebních” je motor naprogramován a poskytuje
nám lehký posuv do koncových bodů a optimální rozpoznání překážek a přetížení.
Kontaktujte svého obchodního manažera / www.mpl.cz / Bližší informace na emailu richard.kaspar@mpl.cz

bezpečná skla 6 mm VSG

kování třídy RC1
bezpečnost

- dvojsklo 33.1/16/4, Ug=1,1
- min. 3 bezpečnostní uzávěry
- celoobvodové kování

bezpečnost

256 Kč 96 Kč
(za m )
2

- trojsklo 33.1/12/4/12/4 Ug=0,7

640 Kč 224 Kč

1 920 Kč 640 Kč
(za m )
2

bezpečná skla 8 mm VSG

kování třídy RC2

- dvojsklo 44.2/16/4, Ug=1,1
bezpečnost

ZÍSKEJ

- min. 6 bezpečnostních uzávěrů
- celoobvodové kování

2 720 Kč 960 Kč
(za m )
2

klika s klíčem
Atlanta FG 002 bílá nebo stříbrná
bezpečnost

za nižší cenu

oboustranné oblepení
v ceně jednostranného
design

1 088 Kč 480 Kč

- týká se oken s bílým tělem
- týká se fólií zlatý dub,
- ořech, antracit, (RAL 701 šedá)

baby safety lock
800 Kč

Uvedené ceny nepodléhají
dodatečným slevám.

2

1 248 Kč 480 Kč

ZA MÉNĚ

Uvedené ceny se týkají
pouze objednávek
spojených s nákupem oken.

960 Kč 320 Kč
(za m )

- trojsklo 44.2/12/4/12/4 Ug=0,7

VÍCE
vyšší kvalita

bezpečnost

224 Kč

větrací mřížky
komfort

Arimeo single

800 Kč

224 Kč

Arimeo double

1 600 Kč

480 Kč

Arimeo triple

2 400 Kč 900 Kč

skryté panty
design

INVIS Maco Multi Power

1 440 Kč 480 Kč

