PVC windows & doors, PVC
joinery
okna i drzwi PVC, stolarka PVC
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
SEKO Sp. z o.o
32-863 TYMOWA,
TYMOWA 367 ,
Polska
Osoba kontaktowa
KATARZYNA PLESIŃSKA
export@seko.eu
Tel: +48693409504
www.seko.eu

Opis przedmiotu zamówienia
- Okna i drzwi 5-cio komorowe ARCADE /dwuszybowe - Okna i drzwi 6-cio komorowe
EFORTE / trzyszybowe

Informacje uzupełniające
Okna i drzwi 5-cio komorowe Arcade: Stolarka 5-cio komorowa PVC w systemie
ARCADE dzięki swoim klasycznym kształtom doskonale wpisuje się zarówno w
budynki o nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze, zapewniając jednocześnie
dobrą izolację termiczną. To optymalne połączenie bardzo dobrych parametrów
użytkowych oraz estetyki. 5-komorowa konstrukcja proﬁlu o głębokości zabudowy
71mm gwarantuje bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej. Okna i drzwi z
proﬁli Arcade zdecydowanie wyróżniają nowoczesne, zaokrąglone linie. Są
wyrazistym elementem elewacji i charakterystycznym detalem wnętrza. Różne
kształty skrzydeł pozwalają dostosować okno do każdego stylu architektonicznego.
Są dostępne w wielu różnych kolorach i dwóch wersjach skrzydła - półzlicowanym
oraz prostym. Okna i drzwi 6-cio komorowe Eforte Stolarka 6-cio komorowa w
systemie Eforte to innowacyjny system energooszczędnych proﬁli okiennych
opracowany z myślą o budynkach ze specjalnymi potrzebami energooszczędnymi.
System 6-cio komorowych proﬁli gwarantuje poprzez swoje doskonałe parametry
termoizolacyjne najwyższy komfort użytkowania każdego budynku. Możliwe do
zastosowania w proﬁlu Eforte szklenie o grubości do 56mm sprawia, że okna
energooszczędne stają się doskonałą barierą nie tylko termiczną, ale również
akustyczną. Eforte to także nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni.
Klasyczny design, idealne proporcje i piękna linia doskonale wpasują się w stylistykę
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każdego domu.

Nabywcy z zagranicy
Dania
Słowacja
Czarnogóra
Austria
USA
Włochy
Belgia
Królestwo Niderlandów
Czechy
Niemcy
Norwegia
Szwecja

CPV
Konstrukcje i materiały budowlane', 'wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Wyroby konstrukcyjne
Stolarka budowlana
Okna, drzwi i podobne elementy
Drzwi
Drzwi przesuwane

Załączniki
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Typ oferty
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Sprzedaż

Termin składania ofert
17.12.2017

Ważna od
20.06.2017

Branże
Drzwi i okna
Wyposażenie wnętrz
Budownictwo i architektura
Architektura
Budownictwo

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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