ЦЕНОВА ЛИСТА

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
модели алуминиеви релси
алуминиева релса система K 01 / K 01 Lux (размери на релса: височина 25 мм / ширина 45 мм)

K 01 Lux

K 01

декоративен корниз за 89 мм

алуминиева релса система Vogue® (размери на релса: височина 28 мм / ширина 39 мм)

снежно бяла

полиран алуминий

еспресо кафяво

златно шампанско

черен пиано лак

антрацит

монокомандо упр.

декоративен корниз за 89 мм

алуминиева релса система EOS® – Hunter Douglas® (размери на релса: височина 25 мм / ширина 40 мм)

EOS

тежест за плат и синджир за тежести

бели
Изображенията са илюстративни

бежови

черни

метален синджир
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ЦЕНОВА ЛИСТА

ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
модели алуминиеви релси
за плат
127 мм

алуминиева релса
алуминиева релса система К 01

за плат/Al
89 мм

18,90 лв/л.м.

бяла

алуминиева релса система К 01 Lux

21,50 лв/л.м.

бяла

алуминиева релса система Vogue®, Vogue® монокомандо

41,90 лв/л.м.

снежно бялa, полиран алуминий, еспресо кафяво, антрацит

алуминиева релса система Vogue®, Vogue® монокомандо

54,50 лв/л.м.

златно шампанско, черен пиано лак

алуминиева релса система EOS® Hunter Douglas®, EOS® монокомандо

62,90 лв/л.м.

бяла

Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата, тежести за плат и синджир за тежести, и плата.

тежест за плат и синджир за тежести
бяла тежест/бял PVC синджир за тежести

за плат
127 мм

за плат
89 мм

включени в цената

(стандартно изпълнение)

бежова тежест/бежов PVC синджир за тежести

+ 7,90 лв/л.м.

черна тежест/черен PVC синджир за тежести

+ 8,90 лв/л.м.

метален синджир за тежести

+ 12,90 лв/л.м.

(доплащане към цената за тежестите)

Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата, тежести за плат и синджир за тежести, и плата.

екстри
алуминиева релса под наклон (К 01, К 01 Lux, Vogue® до 45°)

+ 10,90 лв/л.м.

с карданен механизъм (само в бял цвят)

декоративен корниз (само за 89 мм)
за системи К01, К01 Lux (макс.ширина 580 см)
за системи Vogue® (макс.ширина 250 см), без алуминиеви ленти

с текстилна лента

9,50 лв/л.м.

с алуминиева лента

13,90 лв/л.м.
+ 11,90 лв/бр.

метален синджир за управление
двигател с батерия
бял или черен цвят

199,00 лв/бр.

ел. двигател с вградена литиева акумулаторна батерия
(регулира само ъгъла на завъртане на ламелите)
монтира се винаги в лявата страна на гредата

дист. упр. с 5 канала
бял цвят

49,00 лв/бр.

кабел и адаптер за зареждане

49,00 лв/бр.

електрозадвижване за система EOS® – Hunter Douglas®

двигател с трансформатор

989,00 лв/бр.

(регулира ъгъла на завъртане и събиране/разпъване на щората)
монтира се винаги в лявата страна на гредата

дист. упр. с 1 канал

електрозадвижване за система Vogue®

Цените са в лева с ДДС

69,00 лв/бр.
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
колекция платове 89 мм
колекции платове
прозрачност

плат 89 мм за вертикални щори

цена
лв/м2

Rococo (12**)

7,90 лв/м2

Polly (94**)

8,90 лв/м2

Beata (96**)

9,90 лв/м2

Melisa (15**)

9,90 лв/м2

Moon (35*)

10,50 лв/м2

Vanessa (55**)

10,50 лв/м2

Sandra (82**)

10,50 лв/м2

Jenny (92**)

10,90 лв/м2

Ray (34*)

10,90 лв/м2

Van Gogh (45**)

10,90 лв/м2

Silk (21**)

11,90 лв/м2

Pasiﬁco (115***)

16,50 лв/м2

Lima (56*****)

19,50 лв/м2

Melisa BO (54**) BlackOut

19,90 лв/м2

Metalic (57*****)

22,90 лв/м2

Corona (100****)

24,90 лв/м2

Lumina (255****)

25,50 лв/м2

Guardian (720**)

26,50 лв/м2

Juno (97****)

29,50 лв/м2

Tundra (759**)

30,50 лв/м2

Antares BO (103****) BlackOut

32,50 лв/м2

Porto(51****)

33,50 лв/м2

Albery (757**)

34,90 лв/м2

Corona BO (102****) BlackOut

35,50 лв/м2

Jacquard Natalie (085****)

38,50 лв/м2

Banbury (728**)

38,90 лв/м2

Strata SPC (715**)

38,90 лв/м2

Juno BO (112****) BlackOut

39,90 лв/м2

Monterey (756**)

39,90 лв/м2

Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата, тежести за плат и синджир за тежести, и плата.
Щора с квадратура под 0,5 м2 се остойностява за 0,5 м2.
Цените са в лева с ДДС
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
колекция платове 89 мм, 127 мм, Al ленти
колекции платове
прозрачност

плат 89 мм за вертикални щори

цена
лв/м2

Blossom Print (741**)

44,90 лв/м2

Green Screen ECO (965****)

46,50 лв/м2

Oslo (729**)

48,90 лв/м2

Monroe (758**)

48,90 лв/м2

Jacquard Cube (695****)

53,90 лв/м2

Hampton (736**)

57,50 лв/м2

колекции платове
прозрачност

плат 127 мм за вертикални щори

цена
лв/м2

Corra (50**)

7,90 лв/м2

Creppe (51**)

8,90 лв/м2

Jenny (97**)

10,50 лв/м2

Shantung (SH**)

10,50 лв/м2

Fiesta (52**)

10,90 лв/м2

Vanesa (57**)

11,50 лв/м2

Ray (66**)

11,50 лв/м2

Aneta (65**)

12,90 лв/м2

Itaca (14**)

12,90 лв/м2

Van Gogh (69**)

12,90 лв/м2

Mountain (74**)

30,90 лв/м2

Screen (10***)

39,90 лв/м2

Green Screen ECO (960****)

44,90 лв/м2

колекции алуминиева лента - за релси K01 Lux, Vogue®, EOS®
алуминиева лента 89 мм за вертикални щори

прозрачност

максимална височина 430 см

цена
лв/м2

Бяла (0150)

44,90 лв/м2

Слонова кост (4459), Сребриста (7113), Сива (7010),
Крем (4451), Мед (7418)

46,50 лв/м2

Бяла перфорирана (0150 P)

48,90 лв/м2

Слонова кост перфорирана (4459 P),
Сребриста перфорирана (7113 P), Сива перфорирана (7010 P),
Крем перфорирана (4451 P), Черна перфорирана (1858 P)

57,50 лв/м2

Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата, тежести за плат и синджир за тежести, и плата.
Щора с квадратура под 0,5 м2 се остойностява за 0,5 м2
Цените са в лева с ДДС
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
колекция платове Allusion
колекции платове Allusion (ефект на перде)
прозрачност

цена
лв/м2

плат Allusion за вертикални щори
Tulle (22**)

69,00 лв/м2

за релси K01, K01 Lux, Vogue®

Print (PR***)

105,00 лв/м2

за релси K01, K01 Lux, Vogue®
максимална височина 300 см

Horizon (826**)

165,00 лв/м2

за релси K01, K01 Lux, Vogue®
Цената на щората се формира от сбора на сумите за релсата и плата.
Щора с квадратура под 2,0 м2 се остойностява за 2,0 м2.

комбинации на цветове в една щора

комбинация 1:1

комбинация 2:1

свободна комбинация
на два или повече цвята

комбинация 2:2

напишете броя ленти от единия цвят и броя ленти от другия цвят (третия цвят и т.н.)
при комбинация на платове от различни колекции, цената за плат на щората се формира като сбор
от цените на двата плата, изчислени на база единичните им цени на кв.м.

символи плат
прозрачен плат

неподдържащ горене плат
B1 DIN 4102

подходящ за помещения с
монитори

полупрозрачен плат

антистатичен плат
DIN EN 1149 – 1/2

почистване с
влажна кърпа

непрозрачен плат

подходящ
за влажни помещения

пране на ръка
при 30°

BlackOut плат

плат с антибактериална
обработка

K 01 / K 01 Lux

Vogue®

EOS®

минимална / максимална ширина (см)

20 / 600 см

20 / 500 см

20 / 700 см

минимална / максимална височина (см)

20 / 500 см

20 / 500 см

20 / 500 см

20,00 м²

20,00 м²

20,00 м²

максимална площ на щората (м²)
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ВЕРТИКАЛНИ ЩОРИ
схеми на управление
схеми на събиране и управление

без система Vogue® монокомандо

код
1

управление и събиране на плата от
едната страна (лява/дясна)

код
2

събиране на плата в средата
(управление - ляво/дясно)

код
3

упр. и събиране на плата тип перде
(управление - ляво/дясно)

без система Vogue®
без система EOS® с двигател

без система Vogue® монокомандо

код
4

управление и събиране на плата от
различни страни (упр - ляво/дясно)

без система Vogue® монокомандо

код
5

събиране на плата тип перде
различни ширини в лява и дясна част

без система Vogue®
без система EOS® с двигател

код
6

различни ширини в лява и дясна част

без система Vogue®
без система EOS® с двигател

код
7

различни ширини в лява и дясна част

при поръчка трябва да се уточнява:

без система Vogue®
без система EOS® с двигател

код
8

• начин на монтаж – таван или стена
(стандартно се изпълнява с таванен монтаж)
• схема на събиране
(стандартно се изпълнява със схема 1)
• управление – дясно или ляво
(стандартно се изпълнява с дясно управление)

управление и събиране на плата тип двойно перде
(управление - ляво/дясно)

ширина на събрания пакет ленти:

• 5 см + 1 см за всяка лента
за щора с ширина 200 см:
при 89 мм плат пакетът събрани ленти е с ширина 32 см
при 127 мм плат пакетът събрани ленти е с ширина 24 см

НЕПРАВИЛНИ форми - след съгласуване с технически отдел
Поръчките за щори с неправилни форми трябва да бъдат придружени с чертежи и съответните размери. Размерите
трябва да покриват всички измерения (отдолу, лява и дясна страна, отгоре, наклон).
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