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 Własny 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

wstęp / 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

wstęp / 3

alu design / 4

Wysoka jakość produktu

świat

Nadaje się również do
domów o klasie energetycznej
A+++ (domy pasywne)
Klasa bezpieczeństwa
wypełnienia
Zewnętrzne płyty
ALU 3mm
Wykonanie

Rdzeń

Możliwy nadrozmiar

Obróbka powierzchni
Zwiększona
dźwiękochłonność
Elementy dekoracyjne

Dolna płyta ochronna
Możliwy indywidualny
design
Możliwość montażu
pochwytu w korpusie
wypełnienia
Piaskowane szkło
do naświetli bocznych
Zaszklenie witrażowe

alu

design
Aluminiowe drzwi o doskonałym wzornictwie.
Najwyższa jakość i ponadczasowy design,
który nigdy się nie znudzi.

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

Własny 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

świat

Wysoka jakość produktu
Nadaje się również do
domów o klasie energetycznej
A+++ (domy pasywne)
Klasa bezpieczeństwa
wypełnienia
Zewnętrzne płyty
ALU 2mm

Wykonanie

Rdzeń

Możliwy nadrozmiar

Obróbka powierzchni

Elementy dekoracyjne

Dolna płyta ochronna
Możliwość montażu
pochwytu w korpusie
wypełnienia
Piaskowane szkło
do naświetli bocznych

Zaszklenie witrażowe

alu

smart

Drzwi aluminiowe o nowoczesnym wyglądzie.
Znakomita jakość użytych materiałów.
Interesująca cena zakupu.

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

specyfikacje linii produktów / 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

specyfikacje linii produktów

Gwarancja jakości

Klasa energetyczna
Klasa
bezpieczeństwa
Materiał
powierzchni
Wykonanie

Rdzeń

Możliwy nadrozmiar
Obróbka
powierzchni
Zwiększona
dźwiękochłonność
Elementy
dekoracyjne
Dolna płyta
ochronna
Indywidualny design
Pochwyt w korpusie
wypełnienia

Zaszklenie
witrażowe

DESIGN FIX

Piaskowana szyba
do naświetli
bocznych

piktogramy / 19

piktogramy

Izolacyjny rdzeń warstwowy
z przekładką dylatacyjną

Czarne aplikacje w jednej
płaszczyźnie z powierzchnią

Nadają się również do domów
o klasie energetycznej
A+++ (domy pasywne)

Możliwy nadrozmiar
do 1100 x 2300mm

Lakierowane aplikacje
w jednej płaszczyźnie
z powierzchnią

Zewnętrzne płyty ALU 2mm

Możliwy nadrozmiar
do 1250 x 2500mm

Lakierowane aplikacje
częściowo zapuszczone
w powierzchni

Zewnętrzne płyty ALU 3mm

Lakierowanie proszkowe

Szklane aplikacje częściowo
zapuszczone w powierzchni

Wypełnienie wsadowe

Folie dekoracyjne

Dekoracyjne rowki (nuty)

Jednostronna nakładka

Obróbka powierzchni
DECORAL

Dolna płyta ochronna

Dwustronna nakładka

Zwiększona dźwiękochłonność

Możliwy indywidualny design

Grawerowanie

Aplikacje ze stali nierdzewnej
częściowo zapuszczone
w powierzchni

Możliwość montażu pochwytu
w korpusie wypełnienia

Izolacyjny rdzeń warstwowy

Aplikacje ze stali nierdzewnej
w jednej płaszczyźnie
z powierzchnią

Piaskowana szyba
do naświetla bocznego

Zaszklenie witrażowe

DESIGN FIX

Wysoka jakość produktu

Zaszklenie witrażowe
do naświetla bocznego

Klasa bezpieczeństwa
wypełnienia RC2

Klasa bezpieczeństwa
wypełnienia RC3

www.perito.pl
Ilustracje i wizualizacje są wyłącznie
orientacyjne. Producent zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian asortymentu
Wersja katalogu 202202.

