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ablakkeret

könyöklô

ablakkeret

kannelurás csô héj

Az ORNATHERM hô szi ge te lô hom lok za ti ta go za tok po lisz ti rol mag gal ké szül nek. Fe lü le tük üveg há lós ágya zá sú
ké reg be vo nat, mely az idô já rás nak ki tû nô en el len áll. Fes te ni bár mely ol dó szer men tes fes ték kel le het.

A pro fil vá lasz té kunk több száz, ezek egy ré szét rep re zen tál ja je len le gi ki ad vá nyunk.
Egyé ni el gon do lá s sze rin t bár mely geo met ri kus alak za tot el ké szí tünk.

A mel lé kelt ár lis ta nyújt in for má ci ót a gyár tá si mé re tek rôl, be épí té si mó dok ról.

Fon tos: a ga ran cia csak a szak sze rû en be épí tett anya gok ra vo nat ko zik!

Az ORNATHERM dí szí té sek gyár tá si tech no ló gi á ja és a be vo nat ré teg fel épí té se sza ba dal mi vé dett ség alatt áll.
Il le ték te len fel hasz ná lá sát, má so lá sát a tör vény szi go rú an bün te ti.

A be mu ta tott zá ró kö vek és pro fi lok szer zôi jog vé de lem ben ré sze sül nek,
má so lá sa, után zá sa en ge délyünk nél kül ti los!
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