9 sofie ad / metalic

9 stephanie ad / metalic

9 valentine ad / metalic

10 amanda ad / modern

10 aneta ad / modern

10 astrid ad / modern

10 henriette ad / modern

10 ida ad / modern

11 margot ad / modern

11 marina ad / modern

11 miriam ad / modern

11 suzette ad / modern

12 amite ad / line

12 lorraine ad / line

12 louise ad / line

13 megan ad / line

13 zoe ad / line

13 odette ad / residence

13 pauline ad / residence

12 ellise ad / line

12 joanna ad / line

13 rébecca ad / residence

13 scarlett ad / residence

13 penelope ad / residence

8 nicolette ad / metalic

10 felicity ad / modern

12 lily ad / line

11 bernardette ad / modern

10 barbara ad / modern

9 kim ad / metalic

9 gita ad / metalic

8 flora ad / metalic

8 ester ad / metalic

8 blanche ad / metalic

6 dominique ad / architect

6 dione ad / architect

6 destiny ad / architect

6 desirée ad / architect

5 claire ad / architect

5 céleste ad / architect

5 bianca ad / architect

7 zÁkaznickÝ design
/ gravure

8 angelika ad / metalic

5 belinda ad / architect

5 amber ad / architect

7 jasmin ad / gravure

7 christina ad / gravure

7 charlotte ad / gravure

7 ellen ad / gravure

alu
design

8 sarah ad / metalic

8 nadine ad / metalic

10 édith ad / modern

12 liberty ad / line

úvod / 2

15 flora as

15 ida as

16 jarmila as

15 mia as

16 michaela as

16 milada as

16 milena as

17 nela as

17 patricie as

17 radana as

16 renata as

16 rita as

16 sandra as

17 sarah as

17 tania as

17 viola as

17 zoe as

6 violette ad / architect

6 chantal ad / architect

6 francine ad / architect

15 darja as

15 dagmar as

15 brigitte as

15 aneta as

alu
smart

15 dita as

15 diana as
15 mariana as

16 mirka as

15 denisa as

8 mirabelle ad / metalic

11 doris ad / modern

13 kate ad / line

15 julie as

8 mélissa ad / metalic

11 corinne ad / modern

13 josette ad / line

9 maxine ad / metalic

11 colette ad / modern

12 josephine ad / line

16 rosalie as

13 tiffany ad / residence

úvod / 3

alu design / 4

Záruka kvality

svět

Energetická třída
Bezpečnostní třída
dveřní výplně
Povrchový materiál

Provedení

Jádro sendviče

Nadrozměr

Povrchová úprava

Zvýšená neprůzvučnost

Dekorační prvky

Okopový plech

Individuální design

Madlo v těle výplně
Pískovaná skla
pro boční fixy
Vitrážové prosklení

alu

design
Originální hliníkové dveře s dokonalým designem.
Nejvyšší kvalita zpracování a nadčasový
vzhled, který se nikdy neokouká.

alu design / 5

architect

amber ad

belinda ad

bianca ad

céleste ad

claire ad

alu design / 6

dominique ad

desirée ad

destiny ad

dione ad

francine ad

chantal ad

violette ad

alu design / 7

gravure

ellen ad

charlotte ad

christina ad

zÁkaznickÝ design ad

jasmin ad

alu design / 8

metalic

mirabelle ad

angelika ad

blanche ad

ester ad

flora ad

mélissa ad

nadine ad

nicolette ad

sarah ad

alu design / 9

gita ad

kim ad

maxine ad

sofie ad

stephanie ad

valentine ad

alu design / 10

modern

suzette ad

amanda ad

aneta ad

astrid ad

barbara ad

édith ad

felicity ad

henriette ad

ida ad

alu design / 11

bernardette ad

colette ad

corinne ad

doris ad

margot ad

marina ad

miriam ad

suzette ad

alu design / 12

line

amite ad

amite ad

ellise ad

joanna ad

josephine ad

liberty ad

lily ad

lorraine ad

louise ad

alu design / 13

residence

josette ad

kate ad

odette ad

pauline ad

penelope ad

megan ad

zoe ad

rébecca ad

scarlett ad

tiffany ad

alu smart / 14

svět

Záruka kvality

Energetická třída

Bezpečnostní třída
dveřní výplně

Povrchový materiál

Provedení

Jádro sendviče

Nadrozměr

Povrchová úprava

Dekorační prvky

Okopový plech

Madlo v těle výplně

Pískovaná skla
pro boční fixy

Vitrážové prosklení

alu

smart

Hliníkové dveře s moderním vzhledem.
Kvalitní použité materiály.
Zajímavá pořizovací cena.

alu smart / 15

smart

aneta as

brigitte as

dagmar as

darja as

denisa as

diana as

dita as

flora as

ida as

julie as

mariana as

mia as

alu smart / 16

smart

jarmila as

michaela as

milada as

milena as

mirka as

renata as

rita as

rosalie as

sandra as

alu smart / 17

smart

nela as

patricie as

radana as

tania as

viola as

zoe as

sarah as

specifikace produktových řad / 18

alu design

alu design

alu design

alu design

alu design

alu design

alu

architect

gravure

metalic

modern

line

residence

smart

DESIGN FIX

DESIGN FIX

specifikace produktových řad

Záruka kvality

Energetická třída

Bezpečnostní třída

Povrchový materiál

Provedení

Jádro sendviče

Nadrozměr

Povrchová úprava
Zvýšená
neprůzvučnost
Dekorační prvky

Okopový plech

Individuální design

Madlo v těle výplně

Vitrážové prosklení

DESIGN FIX

Pískovaná skla
pro boční fixy

piktogramy / 19

piktogramy

Izolační sendvičové jádro

Nerezové aplikace zcela
zafrézované do povrchu

Pískovaná skla pro boční fixy

Produkt s ochrannou známkou
„ČESKÝ VÝROBEK“

Izolační sendvičové jádro
s dilatační vrstvou

Černé aplikace
částečně či zcela
zafrézované do povrchu

Vitrážové prosklení

Vhodné i do domů energetické
třídy A+++ (pasivní domy)

Možný nadrozměr
do 1 100 × 2 300 mm

Lakované aplikace zcela
zafrézované do povrchu

Svrchní desky ALU 2 mm

Možný nadrozměr
do 1 250 × 2 500 mm

Reliéfní lakované aplikace
částečně zafrézované
do povrchu

Bezpečnostní třída
dveřní výplně RC2

Svrchní desky ALU 3 mm

Práškové lakování

Reliéfní skleněné aplikace
částečně zafrézované
do povrchu

Bezpečnostní třída
dveřní výplně RC3

Vložená výplň

Dekorační fólie

Dekorační drážka (nuta)

Jednostranně
překryvná výplň

Povrchová úprava DECORAL

Možnost okopového plechu

Oboustranně
překryvná výplň

Zvýšená neprůzvučnost

Možnost individuálního
designu

Gravírování

Nerezové aplikace částečně
zafrézované do povrchu

Možnost madla v těle výplně

DESIGN FIX

Vysoká kvalita výrobku

Vitrážové prosklení fixu

www.perito.cz
Náhledy a vizualizace obsažené v katalogu
jsou pouze orientační. Výrobce si vyhrazuje
právo na změny v sortimentu.
Verze katalogu 202202.

