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KATALOGOWY

1 UFO 1
transparent lustrzany W.UF.01-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.01-00.00.02

2 UFO 3
transparent lustrzany W.UF.02-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.02-00.00.02

3 UFO 5A
transparent lustrzany W.UF.03-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.03-00.00.02

4 UFO 5B
transparent lustrzany W.UF.04-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.04-00.00.02

5 UFO 7
transparent lustrzany W.UF.05-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.05-00.00.02

6 UFO 10P
transparent lustrzany W.UF.06-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.06-00.00.02

7 UFO 15P
transparent lustrzany W.UF.07.00-00.01

transparent szlifowany W.UF.07-00.00.02

8 UFO 21
transparent lustrzany W.UF.08-00.00.01

transparent szlifowany W.UF.08-00.00.02

9 AIRE 1D

czarny transparent lustrzany W.AI.01-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.01-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.01-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.01-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.01-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.01-02.03.02

10 AIRE 3D

czarny transparent lustrzany W.AI.02-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.02-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.02-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.02.02-00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.02-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.02-02.03.02

11 AIRE 5M

czarny transparent lustrzany W.AI.03-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.03-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.03-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.03-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.03-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.03-02.03.02
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12 AIRE 7D

czarny transparent lustrzany W.AI.04-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.04-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.04-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.04-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.04-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.04-02.03.02

13 AIRE 10X

czarny transparent lustrzany W.AI.05-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.05-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.05-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.05-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.05-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.05-02.03.02

14 AIRE 10DP

czarny transparent lustrzany W.AI.06-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.06-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.06-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.06-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.06-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.06-02.03.02

15 AIRE 11D

czarny transparent lustrzany W.AI.07-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.07-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.07-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.07-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.07-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.07-02.03.02

16 AIRE 14X

czarny transparent lustrzany W.AI.08-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.08-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.08-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.08-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI-08.02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.08-02.03.02

17 AIRE 14XP

czarny transparent lustrzany W.AI.09-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.09-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.09-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.09-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.09-02.01.02
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17 AIRE 14XP czarny metalik biały szlifowany W.AI.09-02.03.02

18 AIRE 21D

czarny transparent lustrzany W.AI.10-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.10-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.10-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.10-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.10-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.10-02.03.02

19 AIRE 22 XE

czarny transparent lustrzany W.AI.11-02.00.01

czarny biały biały lustrzany W.AI.11-02.01.01

czarny metalik biały lustrzany W.AI.11-02.03.01

czarny transparent szlifowany W.AI.11-02.00.02

czarny biały biały szlifowany W.AI.11-02.01.02

czarny metalik biały szlifowany W.AI.11-02.03.02

20 SAMBA 1M

metalik biały lustrzany W.SA.01-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.01-03.02.01

metalik limonka lustrzany W.SA.01-03.04.01

metalik turkus lustrzany W.SA.01-03.05.01

metalik fuksja lustrzany W.SA.01-03.06.01

metalik żółty lustrzany W.SA.01-03.07.01

21 SAMBA 1MV
metalik biały lustrzany W.SA.02-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.02-03.02.01

22 SAMBA 2MV
metalik biały lustrzany W.SA.03-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.03-03.02.01

23 SAMBA 3M

metalik biały lustrzany W.SA.04-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.04-03.02.01

metalik limonka lustrzany W.SA.04-03.04.01

metalik turkus lustrzany W.SA.04-03.05.01

metalik fuksja lustrzany W.SA.04-03.06.01

metalik żółty lustrzany W.SA.04-03.07.01

24 SAMBA 3MP

metalik biały lustrzany W.SA.05-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.05-03.02.01

metalik limonka lustrzany W.SA.05-03.04.01

metalik turkus lustrzany W.SA.05-03.05.01

metalik fuksja lustrzany W.SA.05-03.06.01

metalik żółty lustrzany W.SA.05-03.07.01
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25 SAMBA 5M

metalik biały lustrzany W.SA.06-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.06-03.02.01

metalik limonka lustrzany W.SA.06-03.04.01

metalik turkus lustrzany W.SA.06-03.05.01

metalik fuksja lustrzany W.SA.06-03.06.01

metalik żółty lustrzany W.SA.06-03.07.01

26 SAMBA 5MP

metalik biały lustrzany W.SA.07-03.01.01

metalik czarny lustrzany W.SA.07-03.02.01

metalik limonka lustrzany W.SA.07-03.04.01

metalik turkus lustrzany W.SA.07-03.05.01

metalik fuksja lustrzany W.SA.07-03.06.01

metalik żółty lustrzany W.SA.07-03.07.01

27 LARGO 1

biały biały lustrzany W.LA.01-01.01.01

szampan biały lustrzany W.LA.01-08.01.01

czarny biały lustrzany W.LA.01-02.01.01

metalik biały lustrzany W.LA.01-03.01.01

biały biały szlifowany W.LA.01-01.01.02

szampan biały szlifowany W.LA.01-08.01.02

czarny biały szlifowany W.LA.01-02.01.02

28 LARGO 1V

biały biały lustrzany W.LA.02-01.01.01

szampan biały lustrzany W.LA.02-08.01.01

czarny biały lustrzany W.LA.02-02.01.01

metalik biały lustrzany W.LA.02-03.01.01

biały biały szlifowany W.LA.02-01.01.02

szampan biały szlifowany W.LA.02-08.01.02

czarny biały szlifowany W.LA.02-02.01.02

29 LARGO 2V

biały biały lustrzany W.LA.03-01.01.01

szampan biały lustrzany W.LA.03-08.01.01

czarny biały lustrzany W.LA.03-02.01.01

metalik biały lustrzany W.LA.03-03.01.01

biały biały szlifowany W.LA.03-01.01.02

szampan biały szlifowany W.LA.03-08.01.02

czarny biały szlifowany W.LA.03-02.01.02

30 FUENTE 1
transparent transparent lustrzany W.FU.01-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.01-00.01.01
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30 FUENTE 1

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.01-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.01-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.01-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.01-01.01.02

31 FUENTE 1V

transparent transparent lustrzany W.FU.02-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.02-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.02-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.02-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.02-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.02-01.01.02

32 FUENTE 3

transparent transparent lustrzany W.FU.03-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.03-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.03-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.03-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.03-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.03-01.01.02

33 FUENTE 3P

transparent transparent lustrzany W.FU.04-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.04-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.04-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.04-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.04-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.04-01.01.02

34 FUENTE 3V

transparent transparent lustrzany W.FU.05-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.05-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.05-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.05-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.05-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.05-01.01.02

35 FUENTE 5

transparent transparent lustrzany W.FU.06-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.06-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.06-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.06-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.06-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.06-01.01.02

36 FUENTE 5P transparent transparent lustrzany W.FU.07-00.00.01
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36 FUENTE 5P

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.07-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.07-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.07-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.07-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.07-01.01.02

37 FUENTE 5V

transparent transparent lustrzany W.FU.08-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.08-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.08-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.08-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.08-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.08-01.01.02

38 FUENTE 7

transparent transparent lustrzany W.FU.09-00.00.01

transparent biały (połysk) lustrzany W.FU.09-00.01.01

biały biały (matowy) lustrzany W.FU.09-01.01.01

transparent transparent szlifowany W.FU.09-00.00.02

transparent biały (połysk) szlifowany W.FU.09-00.01.02

biały biały (matowy) szlifowany W.FU.09-01.01.02

6


