סדרת

פנדור פרימיום
יוניק
הדלת האולטימטיבית לדירת יוקרה.
 3צירים נסתרים ,עמידות לנזקי מים ומזיקי עץ
ו 8-שנות אחריות.

פרימיום יוניק

לינו פינו לבן  /שמנת (בז')
כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי 1.5
מ"מ (ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת,
קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים.
דלת במילוי פלקסבורד .הדלת מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

פרימיום

יוניק קנטו לבן

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ
(ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון כסף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת
מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

פרימיום

יוניק קנטו כסף

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ
(ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון כסף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת
מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

פרימיום יוניק

טופ טאצ' צבע לבן  /שמנת (בז')

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף עשויה מ 2-לוחות פורמייקה בעובי כ 1.5 -מ"מ (ללא
 )MDFוצבועה בצבע בתנור  UVאקרילי שלא משנה צבעו לאורך זמן ,עמיד למים ,קנט תואם
מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי
פלקסבורד ,הדלת מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

חתך משקוף פרימיום:

