D v e ř e , ja ké si v y m y slíte

Dveře FORTIUS EI/EW 30 DP3
do skrytých zárubní FORTIUS EI 30
dveře plné hladké FORTIUS EI/EW 30

výška průchodu 1970 - 2600 mm

CENA v Kč
bez DPH
ODSTÍNY RAL

šířka / výška

CENA v Kč
bez DPH
DÝHA standard

CENA v Kč
bez DPH
CPL LAMINÁT

600 - 900 / 1970 - 2100

18 100 Kč

21 100 Kč

15 200 Kč

600 - 900 / 2101 - 2300

21 200 Kč

24 600 Kč

17 800 Kč

600 - 900 / 2301 - 2600

25 900 Kč

30 400 Kč

21 500 Kč

v ceně dveří FORTIUS EI/EW 30 DP3 je již zahrnuto:

jednostřelkový vložkový požární zámek FAB 5140
veškeré potřebné doplňky
za mezirozměry šířky a výšky dveřního křídla není účtován žádný příplatek

příplatky ke dveřím
FORTIUS EI/EW 30DP3:

poznámky k ceníku dveří:

CPL lamináty EGGER: výběr ze 17 dekorů
HPL lamináty: cena dle individuální kalkulace
dýhy Standard: dub, dub bělený, dub mořený, třešeň americká, buk, javor
dýhy Premium a exotické dýhy: cena dle individuální kalkulace
Maximální možná výška dveří bez nastavení pláště:
CPL laminát (bílá, šedá) - 2250 mm; ostatní CPL laminát - 2050 mm; dveře
lakované v odstínu RAL - 2750 mm; dýha
dveře otevíravé směrem dovnitř - dostupné do výšky 2600 mm
dveře otevíravé směrem ven - dostupné až do výšky 2900 mm - cena na vyžádání

povrchová úprava dveřního křídla ve vysokém lesku:
dle individuální kalkulace
vícebodový lištový zámek KFV AS 2750 instalovaný do dveřního křídla (pro dveře vyšší než 2600 mm - povinná součást)
6.900,výsuvný padací práh instalovaný do dveřního křídla
1.500,skrytý samozavírač Abloy DC 840 instalovaný do dveřního křídla
7.300,elektromechanický zámek Abloy EL 560 instalovaný do dveřního křídla vč. děleného čtyrhranu a rozpojitelné průchodky s kabelem
17.100,elektromechanický vícebodový zámek Abloy EL 566 instalovaný do dveřního křídla vč. děleného čtyrhranu a rozpojitelné průchodky s kabelem
26.800,panikový zámek BMH 1013 vč. děleného čtyrhranu
1.900,rozpojitelná kabelová průchodka Abloy vč. kabelu instalovaná do dveřního křídla
3.300,cena dveří o šířce 1000 mm
příplatek 10% k ceníkové ceně
zvýšený akustický útlum požárního křídla Rw 33 dB (příplatek je vč. výsuvného padacího prahu instalovaného do křídla)
3.500,zvýšený akustický útlum požárního křídla Rw 37 dB (příplatek je vč. výsuvného padacího prahu instalovaného do křídla)
5.000,-

Skryté zárubně FORTIUS EI 30
pro dveře jednokřídlé výška

průchodu 1970 - 2600 mm

šířka / výška

CENA v Kč
bez DPH

600 - 900 / 1970 - 2100

18 100 Kč

600 - 900 / 2101 - 2300

19 900 Kč

600 - 900 / 2301 - 2600

23 800 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

veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981
563 01 Lanškroun

IČ: 25292331
DIČ: CZ25292331
tel./fax: +420 465 322 321

příslušenství a příplatky
pro skryté zárubně FORTIUS EI 30:
skryté závěsy Anselmi 506:
jmenovitá výška zárubně
		
		

1970 - 2100 mm
2101 - 2300 mm
2301 - 2600 mm

3ks 2.550,4ks 3.400,5ks 4.250,-

nerezový protiplech pro zámky EL 560, FAB 5140, PA 1013
1ks 480,sada nerezových protiplechů pro zámky vícebodové
1ks 1.300,povrchová úprava zárubně práškovým lakováním (komaxit) barevná škála
dle RAL 		
1ks 1.200,příprava v zárubni pro zámky vícebodové
1ks 1.500,příprava v zárubni pro skrytý samozavírač
1ks 1.200,příprava v zárubni pro rozpojitelnou kabelovou průchodku
1ks 1.200,elektr. otevírač Effeff 118 F - požární vč. protiplechu
1ks 9.900,poznámky k ceníků zárubní:
šířkový i výškový mezirozměr skryté zárubně bez příplatku
cena za průchod zárubní 1000 mm = příplatek k ceně 10%
zárubně pro dveře otevíravé směrem dovnitř - dostupné do výšky 2600 mm
zárubně pro dveře otevíravé směrem ven - dostupné až do výšky 2900 mm
-cena na vyžádání
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