Oferta handlowa BILBO Sp. z o.o.

oferta 2013

1.










Bramy garażowe uchylne i segmentowe – magazyn!
Napędy do bram garażowych – magazyn!
Napędy do bram ogrodzeniowych – magazyn!
Bramy przemysłowe segmentowe, rolowane, harmonijkowe
Drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe
Drzwi uniwersalne – magazyn!
Drzwi przeciwpożarowe – magazyn!
Drzwi antywłamaniowe









Napędy do bram ogrodzeniowych – magazyn!
Napędy do bram garażowych – magazyn!
Hydrauliczne napędy do bram ogrodzeniowych - magazyn!
Siłowniki do okien
Szlabany drogowe - magazyn!
Pachołki parkingowe - magazyn!
Części zamienne - magazyn!

2.

3.

 Automatyczne słupki chowane pod ziemię – nowość!
 Półautomatyczne słupki parkingowe.

4.

 Akcesoria do produkcji bram HI-MOTIONS:
 Zawiasy, rolki, profile i wózki do bram przesuwnych,
szyny i wózki do systemów podwieszanych, ograniczniki
otwarcia, listwa zębata - magazyn!
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5.











Drzwi wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe – magazyn!
Drzwi wewnętrzne wejściowe
Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi i systemy przesuwne –nowość!
Drzwi bezprzylgowe – nowość!
Ościeżnice regulowane, stałe,– magazyn!
Panele podłogowe – magazyn!
System paneli ściennych GEKKO
Listwy przypodłogowe - magazyn!

6.

 Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, fornirowane
i lakierowane

7.

 Drzwi zewnętrzne drewniane: sosnowe i dębowe
współczynnik już od 0,71W/m2K
 Naświetla górne i boczne do drzwi zewnętrznych
 Drzwi wewnętrzne drewniane - dębowe

8.

 Drzwi zewnętrzne stalowe jedno i dwuskrzydłowe –
 Naświetla górne i boczne do drzwi
 Ościeżnica aluminiowa Thermo
9.
1.

2.

 Drzwi zewnętrzne stalowe jedno i dwuskrzydłowe magazyn!
 Drzwi do pomieszczeń gospodarczych - magazyn!
10.

 Drzwi szklane
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11.

 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
12.

 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
13.
 Listwy, elementy wykończeniowe i podkłady podłogowe magazyn!
14.

 Uniwersalne systemy zdalnego sterowania - magazyn!

15.

 Daszki nad drzwi – aluminium, stal nierdzewna - magazyn!

Powyższe towary mamy wyeksponowane w naszym salonie przy ul. Gnieźnieńskiej 8
w Janikowie.
Towary opisane słowem „magazyn” w wybranych modelach i kolekcjach mamy w stałej
ofercie magazynowej, dostępne odwrotnie.
Kontakt: Paulina Majewska 508040990, pm@bilbo.pl .
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