
Цените са в лева с ДДС

25 мм 50 мм „Ретро“

размер греда (с корниз)
височина 32 мм / дълбочина 40 мм

управление с корда и пръчка
корниз - челен или “П” образен

размер греда (с корниз)
височина 73 мм / дълбочина 62 мм

управление с корда и пръчка (до ширина 150 см)
или само с корди (задължително над ширина 150 см)

корниз - челен или “П” образен

управление с корда

25 мм 50 мм

класик
класик плюс 115 лв/м²
CITY

135 лв/м²

екстри 25 мм 50 мм

странично водене 0 лв/щора 0 лв/щора

стълбица с широк кант (скрива отвори в ламела) - 0 лв/щора

електрозадвижване с дистанционно управление
-

регулира ъгъла на завъртане, вдига и спуска ламелите
по запитване

система за задвижване „Ретро” - 35 лв/щора

допълнителни условия 25 мм 50 мм

минимална / максимална ширина (см) 30 / 240 см 45 / 240 см

минимална / максимална височина (см) 30 / 300 см 50 / 400 см

максимална площ на щората (м²) 4,00 м² 4,00 м²

щора с квадратура под 0,5 м² се остойностява за 0,5 м²

Ламелите са от естествена дървесина и са по-тежки спрямо алуминиевите щори. Ориентировъчно тегло: 25 мм – 2,3 кг/кв.м.; 
50 мм – 4 кг/кв.м.
Височина на щората в събрано състояние - 1,5 см за всеки 10 см височина на щората плюс 7 см за профилите.
Дървените щори са натурален продукт. Структурата и нюанса на ламелите може да варират до 20% спрямо цветовия 
селектор.  Това е типичен ефект на естественото дърво и не е предмет на рекламация.
При монтаж на дървени щори в помещение с висока влажност е възможно изкривяване и/или напукване на ламелите. 

Ако щорите са изложени дълго време на силно слънце е възможно избеляване на цвета на ламелите.
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ДЪРВЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ

ЦЕНОВА ЛИСТА

25 мм, 50 мм
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