Alt av dører og vinduer!

Sidehengslede vinduer

4.772,-

Hvitmalt, 2-lags energiglass
med argongass og varmkant.
Antikk profil innside. Flott finish.
115mm karmbredde.

7.419,-

Lagerføres i 29 størrelser!

Priseksempel:
99x139cm, hvitmalt.
4-rams vindu med hasper.

Priseksempel:
100x120cm, hvitmalt.
2-rams vindu med hasper.

Espanjolett, luftebrems og vrider
Friset brystning både ut og innside
Lav eller høy brystning
Vedlikeholdsfrie glasslister
115mm karmbredde
2-lags energiglass med
argongass og varmkant
Fås også med valgfri
sprosseløsning
mot tillegg i prisen.

5.990,Priseksempel: 80x200/210cm

2.930,100x120cm 3.184,110x120cm 3.308,120x120cm 3.421,130x120cm 3.543,100x100cm

5.188,-

Priseksempel:
100x120cm, hvitmalt.
2-rams vindu med hasper.
1x3 ruters avtagbare sprosser
i hver ramme.

6.020,- 8.251,Priseksempel:
100x120cm, hvitmalt.
2-rams vindu med hasper.
2x3 ruters avtagbare
sprosser i hver ramme.

Priseksempel:
99x139cm, hvitmalt.
4-rams vindu med hasper.
2x2 ruters avtagbare sprosser
i de øverste rammene.

Tanums vinduer

rdi 1,0 i
U-ve s energ t
g
3-la armkan
m/v

Meget høy kvalitet og finish

Alle stilarter og størrelser!

Leveres også i aluminiumsutførelse.
Vinduer med fantastisk finish og kvalitet!
20 års garanti mot råte
10 års beslagsgaranti
Svenskprodusert kvalitet
U-verdi 1,0 W/m2K
Meget robuste beslag

Lagerføres i 27 størrelser

40%

sive
Inklu sse og
ka
Låse sylinder
Låse

Fra:

2-fløyet balkongdør

Priser fra:

Meget høy kvalitet og finish
0
Oljebasert maling
rdi 1, ergi
e
v
3 hvitmalte henglser på hvert dørblad
U s en t
105mm karmbredde
3-lag armkan
Dobble alu-beslag
m/v
Sprosser i aluminium

995,-

Vedlikeholdsfrie glasslister uten synlige spikerhull
Brems og stopper på begge dørbladene

Silje

Siv

4.695,- 3.990,- 3.490,Lagerføres i følgende størrelser:

Lagerføres i følgende størrelser:

Alle mål oppgitt i bredde x høyde!

Alle mål oppgitt i bredde x høyde!

80x190cm 80x210cm 90x200cm 100x200cm

110x60cm
90x210cm
80x200cm 100x210cm
90x190cm 90x210cm 100x210cm

80x190cm 80x210cm 90x200cm 100x200cm

80x190cm 80x210cm 90x200cm 100x200cm
80x200cm 90x190cm 90x210cm 100x210cm

Vi har over 2000 vinduer tilgjenglig i våre butikker og flere hundre dører. Kort leveringstid på garasjeporter.
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Tlf: 67 18 69 00

Balkongdør

Tett utførelse

Alle mål oppgitt i bredde x høyde!

80x200cm
90x210cm100x210cm
100x210cm
80x200cm 90x190cm
90x190cm 90x210cm

Fra:

Meget høy kvalitet og finish

Med glass, 2x3 ruter

Lagerføres i følgende størrelser:

11.990,Priseksempel: 140x200/210cm

Oljebasert maling,
3 hvitmalte hengsler
rdi 1,0 i
Espanjolett, luftebrems og vrider
U-ve s energ t
g
105mm karmbredde
3-la armkan
m/v
Doble alu-beslag
Sprosser i aluminium
Vedlikeholdsfrie glasslister uten synlige spikerhull

sive
Inklu sse og
ka
Låse sylinder
s
Lå e

Med 3 kvadratiske glass

10.490,-

Priseksempel: 140x200/210cm

Lagerføres
Hvitmalt, 2-lags

Ytterdører fra Harmonie
sive
Inklu sse og
ka
Låse sylinder
Låse

115mm karmbredde
Dobble alu-beslag
Brems og stopper på gangdøren
Vedlikeholdsfrie glasslister
Friset brystning både ut og innside

Topphengslede
kjellervinduer

Lagerførte dører til fantastiske priser!
Ina

2-fløyet balkongdør

Lagervare!

Vinduene kan leveres med både 2- og 3-lags energiglass argongass
og grå swisspacer. Leveres på mål etter ønsket stilart og størrelser.
Vakker profil på innsiden både på karm og ramme. 115mm karmbredde.
Priseksempel med 2-lags energiglass med argongass og grå varmkant.

Balkongdør

6.990,Priseksempel: 80x200/210cm

Lagervare!

Vakre vinduer til fantastiske priser!

Toppsving
Vindu

Vi tar forbehold om at det kan være sluttsolgt og derfor i bestilling på noen av våre lagerførte produkter.

E-mail: post@dorogvindu.no

ÅPNINGSTIDER!

Mandag - fredag:
08.30 - 16.30
Torsdag: 08.30 - 18.00
Lørdag: Stengt
www.dorogvindu.no

Baker Østbys vei 1, 1351 RUD

