WRZEŚNIOWA OFERTA PROMOCYJNA
Regulamin

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Akustyczne drzwi wejściowe
do mieszkania z wymianą
✔

Izolacja akustyczna Rw = 42 dB

✔

Klasa odporności na włamanie RC 2

✔

14 kolorów standardowych i 25 wzorów do wyboru

3067 zł

2650 zł

W cenie:
●

drzwi Verdi w rozmiarze typowym 80N, 80E, 90N, 90E (rozmiar 100 oraz nietypowy dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica FD/25/21/C, FD/25/21/B lub FD/25/12

●

próg stalowy z uszczelką

●

klamka STP-H/K2 w kolorze inox

●

wkładka i gałko-wkładka w systemie jednego klucza atestowane w klasie B w kolorze nikiel

●

usługa wymiany, która obejmuje demontaż obecnej pojedynczej, wąskiej ościeżnicy (demontaż ościeżnicy
skrzynkowej za dopłatą), osadzenia nowych drzwi oraz uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską
według kategorii Ia PN

Oferta przygotowana na podstawie katalogu producenta edycja sierpień 2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Przeszklone i ciepłe drzwi
wejściowe do domu z montażem

4617 zł

✔

Drzwi zgodne z wymaganiami programu Czyste Powietrze i WT2021 - Ud=1,3 W/m 2*K

✔

Grubość 72 mm i wypełnienie pianą poliuretanową

✔

14 kolorów standardowych i 20 wzorów do wyboru

3900 zł

W cenie:
●

drzwi 72 Premium w rozmiarze typowym 80N, 80E, 90N, 90E (rozmiar 100 lub nietypowy dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica FD/25/21/B, FD/25/12

●

przeszklenie z szybą reflex, lustro weneckie, matową lub matową z paskami z ramką w kolorze czarnym lub inox

●

próg stalowy z uszczelką

●

klamka STP-H w kolorze czarnym lub inox

●

wkładka i gałko-wkładka w systemie jednego klucza w kolorze nikiel (czarne dostępne za dopłatą 54 zł)

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (nie obejmuje ewentualnego demontażu
obecnych drzwi, obróbki tynkarskiej, taśm paroizolacyjnych, hydroizolacji – usługi dostępne za dopłatą)

Oferta przygotowana na podstawie katalogu producenta edycja sierpień 2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Wymiana drzwi bez generalnego remontu? Tak!

Drzwi z ZABUDOWĄ STAREJ
FUTRYNY, klamką i montażem

1280 zł

1120 zł

W cenie:
●

drzwi Lambro w rozmiarze typowym 60, 70, 80, 90 (rozmiar 100 oraz nietypowy dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica regulowana ZOS w zakresie 80-100 lub 100-120 (pozostałe zakresy dostępne za dopłatą)

●

możliwość wyboru spośród 16 kolorów grupy FF

●

klamka Largo (kod 39-0073, rozeta WC, na klucz lub wkładkę dostępna za dopłatą)

●

usługa montażu tj. osadzenia w obecnej futrynie

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 1/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Drzwi z czarną szybą i klamką,
ościeżnicą regulowaną i montażem

1342 zł

1150 zł

W cenie:
●

drzwi Astoria Black w rozmiarze typowym 60, 70, 80, 90 (rozmiar 100 oraz nietypowy dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica regulowana DIN w zakresie 80-100 lub 100-120 (inny zakres dostępny za dopłatą)

●

możliwość wyboru spośród 16 kolorów grupy FF

●

czarna klamka Euforio (kod 49-0251, rozeta WC, na klucz lub wkładkę dostępna za dopłatą)

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (ewentualny demontaż i obróbka
tynkarska dostępne za dopłatą 119 zł/szt)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 1/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Drzwi z montażem, ościeżnicą
i czarną klamką

1233 zł

1020 zł

W cenie:
●

drzwi Bergamo przylgowe w rozmiarze typowym 60, 70, 80, 90 (rozmiar 100 dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica blokowa (stała o głębokości 9 cm, regulowana dostępna za dopłatą od 141 zł)

●

możliwość wyboru spośród 16 kolorów grupy Folia Finish i okleiny 3D

●

czarna klamka Euforio (kod 49-0251, rozeta WC, na klucz lub wkładkę dostępna za dopłatą)

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (ewentualny demontaż i obróbka
tynkarska dostępne za dopłatą 119 zł/szt)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 1/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Drzwi z montażem, ościeżnicą i klamką

1221 zł

1040 zł

W cenie:
●

drzwi Etna przylgowe w rozmiarze typowym 60, 70, 80, 90 (rozmiar 100 dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica blokowa (stała o głębokości 9 cm, regulowana dostępna za dopłatą od 141 zł)

●

możliwość wyboru spośród 13 kolorów okleiny 3D

●

klamka Largo (kod 39-0073, rozeta WC, na klucz lub wkładkę dostępna za dopłatą)

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (ewentualny demontaż i obróbka
tynkarska dostępne za dopłatą 119 zł/szt)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 1/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Drzwi DRE z montażem i ościeżnicą
regulowaną

1402 zł

1250zł

W cenie:
●

drzwi Auri przylgowe w rozmiarze typowym 60, 70, 80 (rozmiar 90 i 100 dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica regulowana w zakresie 75-95 mm (inny zakres dostępny za dopłatą)

●

możliwość wyboru spośród 25 kolorów grupy Cell i 3D

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (ewentualny demontaż i obróbka tynkarska
dostępne za dopłatą 119 zł/szt)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 2/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Lakierowane drzwi DRE z montażem,
ościeżnicą regulowaną i klamką

1601 zł

1490zł

W cenie:
●

drzwi Binito przylgowe w rozmiarze typowym 60, 70, 80 (rozmiar 90 i 100 dostępny za dopłatą)

●

ościeżnica regulowana w zakresie 75-95 mm (inny zakres dostępny za dopłatą)

●

możliwość wyboru spośród 4 kolorów lakierów akrylowych UV

●

klamka Wega w kolorze czarnym wraz z szyldem

●

usługa montażu tj. osadzenia w przygotowanym otworze w murze (ewentualny demontaż i obróbka
tynkarska dostępne za dopłatą 119 zł/szt)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie katalogu
producenta edycja 2/2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Roleta zewnętrzna
z montażem

660 zł

570 zł

W cenie:
●

roleta zewnętrzna ST2000 natynkowa w kolorze standardowym w rozmiarze 110 x 140 cm (przykładowa
kalkulacja dla wybranego rozmiaru)

●

usługa montażu tj. osadzenia na elewacji budynku lub we wnęce okiennej

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie wyceny
producenta na dzień 01.09.2022

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Energooszczędne okno
z 3 szybami i wymianą
✔

1340 zł

Okno zgodne z wymaganiami programu
Czyste Powietrze i WT2021 – Uw=0,88 W/m2*K

W cenie:
●

okno Avantgarde 7000 w kolorze białym w rozmiarze 110 x 140 cm (przykładowa kalkulacja dla wybranego
rozmiaru)

●

pakiet 3 szybowy z ciepłymi ramkami TGI

●

usługa wymiany, która obejmuje demontaż okna z ościeżnicą z PVC lub wąską ościeżnicą drewnianą np.
okna szwedzkie, krosnowe (demontaż ościeżnicy skrzynkowej za dopłatą), osadzenia nowego oraz
uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską według kategorii Ia PN (nie obejmuje dodatkowych prac i
materiałów jak np. malowania, tynków gipsowych,hydroizolacji czy użycia taśm paroizolacyjnych)

Powyższe ceny obowiązują przy zakupie minimum 2 sztuk. Oferta przygotowana na podstawie wyceny
producenta na dzień 01.09.2022. Dla innego rozmiaru czy konstrukcji okna należ każdorazowo sprawdzić
zgodność z wymaganiami Warunków Technicznych na rok 2021, a tym samym zgodność z programem Czyste
Powietrze

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Regulamin

Ofertą promocyjną objęte są towary i usługi wyszczególnione w materiałach reklamowych i zamówione
w umowach zawartych w okresie 01.09.2022 – 30.09.2022

Wszystkie podane ceny dotyczą usług wykonywanych w lokalach mieszkalnych o powierzchni
użytkowej do 150 m2 lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2 i
zawierają podatek VAT 8%

Usługa montażu lub wymiany nie obejmują wywozu odpadów. Ewentualny wywóz odpadów
wielkogabarytowych oraz gruzu świadczony jest za dodatkową opłatą

Ceny przedstawione w materiałach reklamowych mogą ulec zmianie w okresie trwania promocji w
przypadku zmiany cen producenta lub dostawcy, opublikowaniu przez niego nowego cennika lub
katalogu lub zmianie cennika usług

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

Nasze oddziały
Będzin

Ruda Śląska | Ruda

ul. Bema 6

ul. Matejki 14

tel. 32 775 81 20

tel. 32 340 00 84

tel. kom. 797 027 229

tel. kom. 797 027 212

bedzin@pendragon.pl

ruda@pendragon.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Bytom

Ruda Śląska | Wirek

ul. Strzelców Bytomskich 33

ul. 1 Maja 284

tel. 32 282 37 05

tel. 32 340 85 26

tel. kom. 797 027 244

tel. kom. 797 027 226

bytom@pendragon.pl

wirek@pendragon.pl

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00

Gliwice

Tarnowskie Góry

ul. Dworcowa 62

ul. Powstańców Śląskich 22

tel. 32 238 98 14

tel. 32 285 21 12

tel. kom. 797 027 223

tel. kom. 797 027 228

gliwice@pendragon.pl

tarnowskiegory@pendragon.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Ruda Śląska | Halemba

Zabrze

ul. Księdza Piotra Skargi 114A

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 39a

tel. 32 242 40 95

tel. 32 376 11 76

tel. kom. 797 027 241

tel. kom. 797 027 245

halemba@pendragon.pl

zabrze@pendragon.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

25 lat doświadczenia i 8 salonów na śląsku

