
Kratka Oskar kremowa 17x17 17OK

Cena: 

80,00 zł 

EAN: 
5901350021644

Opis: 
Wypukłe wykończenie i poprzeczne
wgłębienie w zewnętrznej części sprawiają,
że kratka jest eleganckim elementem
ozdobnym.

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Waga (kg) 0,7
Szerokość (cm) 17,70
Wysokość (cm) 17,70
Głębokość (cm) 4,50
Kolor kremowy
Typ prostokątna
Cechy kratki siatka
Pole czynne kratki (cm ) 144
Szerokość kieszeni (cm) 15,20
Wysokość kieszeni (cm) 15,20
Głębokość kieszeni (cm) 4,50

Zalety

Wysyłka paczką 
przelew - 18,00 zł
za pobraniem - 23,00 zł
Realizacja w ciągu 

2 dni

2

Kratka kominkowa stanowi estetyczne zakończenie kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze z

https://kratki.com/sklep/pl/produkt/454/kratka-oskar-kremowa-17x17
http://www.kratki.com


Rysunek techniczny

kominka.

Jest ona instalowana w ścianie lub w czopuchu obudowy kominkowej za pomocą kieszeni oraz
giętkich zapinek.

Takie rozwiązanie umożliwia jej szybki montaż i demontaż, np. na potrzeby jej oczyszczenia.

Kratka wyposażona jest w standardzie w kieszeń umożliwiającą jej montaż.

Wypukłe wykończenie i poprzeczne wgłębienie w zewnętrznej części sprawiają, że model OSKAR
przypomina ramę obrazu.

Dzięki malowaniu ramki kratki metodą proszkową staje się ona odporna na uszkodzenia mechaniczne
i działanie podwyższonej temperatury, a jej kolor pozostaje trwały i niezmienny.

Gwarancja 24 miesiące.

Gwarancja
Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad zycznych i
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji na
kratki kominkowe.

Zwrot
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Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.

http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
http://www.kratki.com

	Kratka Oskar kremowa 17x17
	Dane techniczne
	Zalety
	Rysunek techniczny
	Gwarancja
	Zwrot


