D v e ř e , ja ké si v y m y slíte

Dveře FORTIUS
do skrytých zárubní FORTIUS 52
dveře plné hladké a částečně prosklené FORTIUS
CENA v Kč
bez DPH
odstíny RAL

šířka / výška

výška průchodu 1970 - 2700 mm
CENA v Kč
bez DPH
DÝHA standard

CENA v Kč
bez DPH
2S, 5S
odstíny RAL

CENA v Kč
bez DPH
1S
odstíny RAL

600 - 900 / 1970 - 2100

7 300 Kč

7 700 Kč

14 300 Kč

16 100 Kč

600 - 900 / 2101 - 2300

8 800 Kč

9 300 Kč

15 600 Kč

17 500 Kč

600 - 900 / 2301 - 2700

10 900 Kč

11 400 Kč

16 700 Kč

18 900 Kč

dveře celoskleněné VITRUM

výška průchodu 1970 - 2700 mm
CENA v Kč
bez DPH
SKLO KALENÉ
ČIRÉ 10 mm

šířka / výška

CENA v Kč
bez DPH
SKLO KALENÉ
SATINATO 10 mm

600 - 900 / 1970 - 2100

4 800 Kč

7 900 Kč

600 - 900 / 2101 - 2300

5 300 Kč

8 800 Kč

600 - 900 / 2301 - 2700

6 000 Kč

9 900 Kč

poznámky k ceníku:

magnetický zámek (BB, WC, PZ) zahrnut v ceně dveří
za mezirozměry šířky a výšky dveřního křídla není účtován žádný příplatek
dveře vyšší než 2700 mm - cena dle individuální kalkulace
základní výplň dveří tvoří tuhá papírová voština, ostatní výplně viz. příplatky
ke dveřím FORTIUS
dýhy Standard: dub, dub bělený, dub mořený, třešeň americká, ořech americký,
javor, jasan, bříza
dýhy Premium a exotické dýhy: cena dle individuální kalkulace
dveře FORTIUS 2S, 5S a 1S jsou v ceníku uvedeny v povrchové úpravě RAL,
ostatní povrchy dle individuální kalkulace

příplatky ke dveřím FORTIUS:
povrchová úprava dveřního křídla ve vysokém lesku:
tělo s magnetickým zámkem Griffwerk Gate vč.klik Modern pro celoskleněná křídla VITRUM
výsuvný padací práh instalovaný do dveřního křídla
skrytý samozavírač dveřního křídla Abloy DC 840 instalovaný do dveřního křídla
tichý zpomalovač Geze Activ stop instalovaný do dveřního křídla
vnitřní výplň dveřního křídla - odlehčená dřevotříska nebo Homalight
rektifikovatelná výztuha instalovaná do dveřního křídla
cena dveří o šířce 1000 mm
cena dvoukřídlých dveří pro standardní i nadstandardní výšky

dle individuální kalkulace
6.900,1.500,7.300,5.950,900,2.600,příplatek 10% k ceníkové ceně
= dvojnásobek jednokřídlých dveří

Skryté zárubně FORTIUS 52
pro dveře jednokřídlé

výška průchodu 1970 - 2700 mm

šířka / výška

CENA v Kč
bez DPH

600 - 900 / 1970 - 2300

9 200 Kč

600 - 900 / 2301 - 2700

11 500 Kč

V ceně zárubní je již zahrnuto:

kvalitní silikonové těsnění ve volitelné barvě bílá, šedá, černá
hliníková kotva pro stabilní a pevné uchycení zárubně do stavebního otvoru
montážní rozpěry vč. spojovacího materiálu
zárubně jsou na pohledové ploše olepeny kvalitní krycí páskou chránící zárubeň po dobu omítání nebo sádrokartonářského tmelení
skrytá soklová lišta LINUS 13 a 15 varianta zdivo/SDK 220,- Kč/bm
délka lišty 2400 mm, cena bez DPH, neobsahuje
truhlářsky řešenou vkladku
frézovaná koncovka soklové lišty LINUS 13 a
15 - varianta zdivo/SDK 220,- Kč/ks
pravá a levá strana, délka koncovky 400 mm
(pro skryté zárubně DORSIS a pouzdra EASY)

skrytý pant
TECTUS 340

skrytý pant
Anselmi 505

magnetický
protiplech ALUTOP

příslušenství a příplatky
pro skryté zárubně FORTIUS 52:

cena za skryté závěsy Anselmi 506 pro dřevěná křídla:
jmenovitá výška zárubně
1970 - 2100 mm
2ks 1.700,		
2101 - 2300 mm
3ks 2.550,		
2301 - 2700 mm
4ks 3.400,cena za skryté závěsy TECTUS 340 pro dřevěná křídla:
jmenovitá výška zárubně
1970 - 2200 mm
2ks 2.300,		
2201 - 2400 mm
3ks 3.450,		
2401 - 2700 mm
4ks 4.600,seřiditelný magnetický protiplech AluTop
1ks 320,šířkový i výškový mezirozměr skryté zárubně
bez příplatku
cena za sadu závěsů pro celoskleněná křídla:
jmenovitá výška zárubně
1970 - 2300 mm
2ks 4.000,jmenovitá výška zárubně
2301 - 2700 mm
3ks 6.000,povrchová úprava zárubně práškovým lakováním
(komaxit) barevná škála dle RAL 		
1ks 1.200,příprava v zárubni pro skrytý samozavírač, kabelovou průchodku
1.200,cena za průchod zárubní 1000 mm 		
= příplatek k ceně 10%
cena dvoukřídlých zárubní		 = příplatek k ceně jednokřídlých 55%
nadstandardní výška zárubně
2701 - 3500 mm
cena na vyžádání
cena zárubně bez horního nadpraží = ceně zárubně s horním nadpražím

veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
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