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lub fornirowanych drewnem Dąb cętkowany, w 2 stopniach połysku:lub fornirowanych drewnem Dąb cętkowany, w 2 stopniach połysku: G 30 - półmat i G 10 - mat G 30 - półmat i G 10 - mat

- odnosi się do podstawowej ceny katalogowej drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicą)- odnosi się do podstawowej ceny katalogowej drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicą)
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* Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych rabatów udzielanych bezpośrednio przez sprzedawców!* Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych rabatów udzielanych bezpośrednio przez sprzedawców!
 ** Prezentowane ceny netto drzwi obciążone mogą być różnym podatkiem VAT -  ** Prezentowane ceny netto drzwi obciążone mogą być różnym podatkiem VAT - 

8% (w przypadku równoczesnego ich montażu w budynkach mieszkalnych / podana cena nie uwzględnia 8% (w przypadku równoczesnego ich montażu w budynkach mieszkalnych / podana cena nie uwzględnia 
kosztu montażu!) lub 23%;kosztu montażu!) lub 23%;

O dokładną wycenę pytaj naszych przedstawicieli handlowych; Oferta nie łączy się z innymi promocjami;O dokładną wycenę pytaj naszych przedstawicieli handlowych; Oferta nie łączy się z innymi promocjami;
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa;Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa;
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