
ПОРЪЧКА №.............................................Дата:............................................

  Клиент:..................................................................................................................................................................................

Адрес за монтаж:................................................................................................................................................................

Тел. номер:.............................................................................и-мейл:................................................................................

TYTAN ZX

Материал:                 Дебелина на вратата:   Отваряне:              Посока на въртене:            Розетка:

Забележка:
При монтаж на врати с дебелина в интервалите от 5 см до
6 см и от 8 см до 9 см се използва вдлъбната розетка.

Брава модел:
1. ZX (до 5 см, къс ключ) 2. ZX LK (дълъг ключ) 3. ZX LK+30 (дълъг ключ, дълги резета)

Цена: 196,00 лв.*                                                                        Цена: 214,10 лв.* Цена: 287,50 лв.*

ZXPBR (дясна, кафява)                       ZXLKPBR (дясна, кафява) ZXLK30PBR (дясна, кафява)
ZXLBR (лява, кафява)                       ZXLKLBR (лява, кафява) ZXLKL30BR (лява, кафява)
ZXPG (дясна, графит)                       ZXLKPG (дясна, графит) ZXLK30PG (дясна, графит)
ZXLG (лява, графит)                       ZXLKLG (лява, графит)                          ZXLK30LG (лява, графит)

Предпочитан ден за монтаж:                                              Предпочитан час за монтаж:
По всяко време, възможно най-бързо.
На следващия ден.
До 3 дни.
През уикенда.
Определен ден. ...........................................

    (отбележете дата)

Сутрин.
След 16:00 часа.
След работно време (18:00-19:00 часа).
Определен час. ...........................................

 (отбележете час)

до 5 см
5-8 см
над 8 см

навън

навътре

лява

дясна

усилена  (Цена: 32,30 лв.*)

вдлъбната   (Цена: 21,10 лв.*)

Поръчка на GERDA Tytan ZX. Поръчка на GERDA Tytan ZX с монтаж.

Допълнителни услуги:
Монтаж със специални крепежни елементи
/шпилки по размер, планки/. Цена: 22,00 лв.*

С допълнително усилване на касата. Цена: 30,00 лв.*

Оторизиран сервизен център №:...................                                 Фирма:.............................................................................................................

Монтажник:.................................................................................................................................................Персонален сертификат №:..............

дърво
метал

Преработка на вратата и/или бравата. Цена: 60,00 лв.*

Монтажът включва стандартни крепежни елементи - винтове, болтове, гайки, дюбели. Ако поради някаква причина монтажът не може
да бъде осъществен, клиентът заплаща на монтажника само такса посещение от 25,00* лв.

Поръчка на монтаж.

Забележка:
Допълнителните услуги са по желание на клиента и се договарят на място и в зависимост от обстоятелствата.

*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan, услугите, труда, допълнителните елементи са препоръчителни цени на дребно на АККОН
СД с начислен ДДС.

Цена:     GERDA Tytan ................... лв.       Аксесоари ................... лв.       Монтаж - 84,00* лв.       Друго ................... лв.

Забележка:
Маркирайте “усилена”, ако Вашата
врата се отваря навън.



2. Брава GERDA Tytan ZX LK с удължени ключове, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти
отвън, отвътре врътката се блокира). За врати с дебелина до 8 см. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). В зависимост от посоката
на въртене на кръглата ключалка (врътка) бравата може да бъде лява или дясна. Това може да се определи изключително лесно
- когато застанете срещу вратата отвътре и пантите се намират отляво, бравата е лява, и - обратно. Подходяща за метални и
дървени врати. Цвят: графит или кафяв.

1. Брава GERDA Tytan ZX, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката
се блокира). За врати с дебелина до 5 см. Ключ с дължина L=48 мм (PG317). В зависимост от посоката на въртене на кръглата
ключалка (врътка) бравата може да бъде лява или дясна. Това може да се определи изключително лесно - когато застанете срещу
вратата отвътре и пантите се намират отляво, бравата е лява, и - обратно. Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит
или кафяв.

3. Брава GERDA Tytan ZX LK +30 с удължени ключове и езици, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване
два пъти отвън, отвътре врътката се блокира), оборудвана със закрит насрещник (насрещникът не може да се демонтира и
отвътре, когато вратата е заключена). Специално разработена за врати с големи фалцове, тристранни основни брави и др. За
врати с дебелина до 8 см. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). В зависимост от посоката на въртене на кръглата ключалка (врътка)
бравата може да бъде лява или дясна. Това може да се определи изключително лесно - когато застанете срещу вратата отвътре
и пантите се намират отляво, бравата е лява, и - обратно. Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит или кафяв.

4. Розетки
A. Розетка усилена за брава GERDA Tytan - защитава от изкъртване - изтръгване, избиване и разпробиване на бравата.

Препоръчителна за всички дървени врати, които не са изработени от масивна дървесина, и метални с дебелина на ламарина
под 1 мм. Почти задължителна за  отварящи се навън  врати. Препоръчва се за врати, отварящи се навън. Цвят: графит и кафяв.

B. Розетка вдлъбната, за брава GERDA Tytan, позволява монтаж на врати, с дебелина 1 см повече от определения
максимален за съответната брава. Цвят: черен.

B.A.

Цена: 196,00 лв.*

Цена: 214,10 лв.*

Цена: 287,50 лв.*

Цена: 32,30 лв.* Цена: 21,10 лв.*

*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan са препоръчителни незадължителни цени на дребно на АККОН СД с начислен ДДС.


