Suwałki, 2018-07-13
Nr 9/DS/2018
DOTYCZY: NOWEGO KATALOGU DRZWI WEWNĘTRZNYCH CAL
Szanowni Państwo,
zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Nr 8/DS/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. od przyszłego
tygodnia rozpoczynamy kolportaż nowych katalogów drzwi wewnętrznych.
Formalną zmianą jest przestawienie wybranych realizacji na początek cennika, żeby były łatwiej
dostępne. Zmieniła się również nieco kolejność prezentowanych kolekcji.
Katalog zawiera zapowiedziane miesiąc temu zmiany. Poniżej przedstawiam listę zmian
merytorycznych:
1. Kolekcja GEOMETRIA str. 11, 12 i 13
- zmiana koloru podstawowego na biały RAL 9003. Do czasu nowej edycji katalogu za kolor
9016 zamiast 9003 nie będziemy naliczać dopłat.
- zwiększenie ceny wszystkich modeli o 100 zł netto
2. Kolekcja NOVA 3.0 str. 15, 16 i 17
- zwiększenie ceny modeli GREMZDY oraz GREMZDY 11, 15, 23, 25 a także OKMIN o 100 zł
netto
3. Kolekcja NOVA 3.1 str. 19, 20 i 2
- zwiększenie ceny wszystkich modeli z wyjątkiem BOKSZE10 białe gładkie o 100 zł netto
- nowy model 4K zamiast 3F na stronie 20
4. Kolekcja NOVA 3.2 i INFINITY str. 23-25 bez zmian
5. Kolekcja LUKSUSOWA
- Str. 27 – Arabeska 1s zamiast 10s
- Str. 28 – OPERA 9s zamiast OPERA
6. Kolekcja KLASYCZNA bez zmian
7. Kolekcja SZLACHECKA
- zmiana koloru podstawowego na 9003
- wprowadzenie wykończenia lazurowego w olejowoskach i bejcy wcieranej
8. Klamki strona 40
- zmiana klamki do kolekcji GEOMETRIA, zamiast DOMINO – TUPAI
- zmiana cen klamek NOVA 3.0, KLASYCZNA I LUKSUSOWA
- NOWE okucia do systemów przesuwnych
9. Str. 43 inny sposób łączenia panelu górnego z ościeżnicą. Zwiększona maksymalna wysokość
panelu górnego do 1000 mm.
10. Str. 45 pojawiła się możliwość wykonania korony w wykończeniu soft
11. Tabele dopłat:
- zmiana cen systemu MAGIC jedno dwuskrzydłowego
- kolekcja SZLACHECKA możliwość malowania w kolorach BW i OW, możliwość zamówienia
drzwi ze szkłem okiennym
- kolekcja KLASYCZNA możliwość zastosowania szyby bezpiecznej DECORMAT i krysztalek

To już wszystkie zmiany. Nowy Katalog zanim do Państwa dotrze od poniedziałku będzie dostępny
na naszej stronie www. Wszystkie zmiany od przyszłego tygodnia zagoszczą także w CALkulatorze.
Zmiany obowiązują z dniem 16 lipca 2018 roku.
Liczymy, że wprowadzone zmiany, w szczególności dotyczące kolorystyki i wybarwień, pozwolą
Państwu jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom Klientów.
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