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RAD - AVANGARDE
Avangarde je rad dverí, ktorý sa vyznačuje moderným štýlom a extravaganciou. Moderné
interiéry, moderný design a naše dvere radu Avangarde sú dokonalou kombináciou.
Farebné dýhy používané na výrobu týchto dverí ideálne ladia s intenzívnymi farbami interiéru
a harmonizujú s farbami moderného nábytku. Najbližšie okolie odhaľuje váš charakter a životný
štýl. Pretože sa chcem cítiť výnimoční, obklopujeme sa exkluzívnými predmetmi, ku ktorým patria
práve dvere radu Avangarde.
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BARON
BARON W-4

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo

Jaseň 3D

Orech

alebo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:

Vintage

Alaska

Dub Natur

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 12 mm
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

s DPH / 310,83€

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
krytky na závesy retro 20,00€ s DPH /
16,67€ bez DPH / komplet

bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku
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W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

BARON

cena:

373,00€

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
okrasné obloženie zárubne Retro a Portal ( vrch + bočné
časti ) 73,00€ s DPH / 60,83€ bez DPH /
ostné sklo
komplet na jednej strane zárubne , možnosť Bezpečnostné
ndarde
v štandarde
použitia iba u regulovaných zárubní
bezpečnostné sklo, lepené, mliečne, obojstranne hladké, komfortné z hľadiska udržania čistoty
krycie lišty info str. 53

BARON
BARON W-8
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo

alebo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:

Vintage

Orech

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 12 mm
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Alaska

Dub Natur

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

s DPH / 310,83€

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
krytky na závesy retro 20,00€ s DPH /
16,67€ bez DPH / komplet

bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

W-9

W-8

W-7

W-6

BARON

cena:

373,00€

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii
155,00€ s DPH / 129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
okrasné obloženie zárubne Retro a Portal ( vrch + bočné
časti ) 73,00€ s DPH / 60,83€ bez DPH /
ostné sklo
komplet na jednej strane zárubne , možnosť Bezpečnostné
ndarde
v štandarde
použitia iba u regulovaných zárubní
bezpečnostné sklo, lepené, mliečne, obojstranne hladké, komfortné z hľadiska udržania čistoty
krycie lišty info str. 53

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku
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MARKIZ
MARKIZ W-1

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo

Jaseň 3D

Orech

alebo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poško-deniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:

Vintage

Alaska

Dub Natur

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 12 mm
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

s DPH / 310,83€

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
krytky na závesy retro 20,00€ s DPH /
16,67€ bez DPH / komplet

bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku
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W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

MARKIZ

cena:

373,00€

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
H
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
PH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
okrasné obloženie zárubne Retro a Portal ( vrch + bočné
časti ) 73,00€ s DPH / 60,83€ bez DPH /
stné skloo
komplet na jednej strane zárubne , možnosť Bezpečnostné
darde
v štandarde
použitia iba u regulovaných zárubní
bezpečnostné sklo, lepené, mliečne, obojstranne hladké, komfortné z hľadiska udržania čistoty
krycie lišty info str. 53

BELIZE
BELIZE W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perla 3D

- použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm
matný povrch na vnútornej strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Merbau 3D

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
Vybavenie za príplatok:
ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
príplatok za 1 tabuľu skla 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH
príplatok za 1 tabuľu skla model W-3: 35,00€ s DPH /
29,17€ bez DPH

Orech Ryfla

190,00€ bez DPH

Grafit Ryfla

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

228,00€ s DPH /

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok + 50% **
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

Wenge Ryfla

Orech

cena:

Vintage

Dub americký

Silver

BELIZE

Dub natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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GLAMOUR
GLAMOUR
DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla B 2035 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

alebo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
ďalšie informácie na str. 54

Dub 3D

Orech 3D

Merbau 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
bezpečnostné, mliečne sklo s hrúbkou 6 mm
matný povrch na vnútornej strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany zasklenia

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Dub sivý 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

dostupné šírky ,,70,, ,,80,,
šírka ,,90,, za príplatok 25,00€ s DPH / 20,83€ bez DPH
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
krídlo Glamour nie je dostupné v posuvnej a bezfalcovej verzii
krycie lišty info str. 53

cena:

Orech

305,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech Ryfla

254,17€ bez DPH

ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
sklo matné grafit 25,00€ s DPH / 20,83€ bez DPH

Vintage

Bezpečnostné
ostné sklo
ndarde
v štandarde
Dub americký

Silver

Dub Natur

Robinia
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GLAMOUR

Alaska

TULUZA
TULUZA
Výška Krídla B 2035 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
v bezfalcovom krídle sa dýha spája v čelnej rovine

Jaseň 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
bezpečnostné, tvrdené sklo grafit s hrúbkou 5 mm
s aplikáciami typu raster, zlicované s povrchom krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Grafit Ryfla

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus

Alaska

Vintage

Silver

375,00€ s DPH /

Dub Natur

Robinia

Beton

cena:

dostupné šírky ,,70,, ,,80,, ,,90,,
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

312,50€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Bezpečnostné
ostné sklo
darde
v štandarde

TULUZA

Na obrázku je znázornené krídlo TULUZA v bezfalcovej verzii
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Obrázky zobrazujú krídla TULUZA v bezfalcovej a reverznej verzii.

MILUZA
MILUZA W-1
Výška Krídla B 2035 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky s výplňou DTD (
dutinková drievotrieska )
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

Brest perlový 3D

alebo
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškokodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymii
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
v bezfalcovom krídle sa dýha spája v čelnej rovine

Jaseň 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Grafit Ryfla

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
vypltnenie : panel vo farbe krídla W-1 alebo vo farbe
Betón W-2

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Alaska

ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
Vintage

INFORMÁCIE O VÝROBKU:
Silver

205,00€ bez DPH

Dub Natur

Robinia

Betón

W-2

W-1

MILUZA

cena:

246,00€ s DPH /

dostupné šírky ,,70,, ,,80,, ,,90,,
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53
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W-1

MARSYLIA

Výplň vo verzii W-1, hrúbka dosky 4 mm.
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MARSYLIA
MARSYLIA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 22 mm
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Merbau 3D

Dub sivý 3D

Wenge Ryfla

Grafit Ryfla

Orech

cena:

dostupné šírky ,,60***,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

196,67€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech Ryfla

236,00€ s DPH /

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus

Vintage

Bezpečnostné
ostné sklo
ndarde
v štandarde

Dub americký

Silver

Dub Natur

273,00€ s DPH /

MARSYLIA

227,50€ bez DPH

Alaska

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu od 644 mm až 1044 mm
*** – veľkosť 60 nie je k dispozícii v modeli W-3, veľkosť skla sa líši podľa šírky krídla

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

cena:

Robinia
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ORLEAN
ORLEAN W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

Merbau 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech

Vintage

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

cena:

Wenge Ryfla

200,83€ bez DPH

Grafit Ryfla

241,00€ s DPH /

Orech Ryfla

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

Dub americký

Silver

Dub Natur

ORLEAN

Alaska
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu od 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia

MONACO
MONACO W-4

Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Merbau 3D

Dub sivý 3D

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

Grafit Ryfla

276,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech Ryfla

Wenge Ryfla

Orech

cena:

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus

230,00€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Vintage

Bezpečnostné
ostné sklo
ndarde
v štandarde
Dub americký

Silver

MONACO

Alaska

Dub Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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GRENOBLE
GRENOBLE W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

Merbau 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech

Vintage

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH, info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

cena:

Wenge Ryfla

212,50€ bez DPH

Grafit Ryfla

255,00€ s DPH /

Orech Ryfla

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

Dub americký

Silver
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-1

Robinia

W-2

Dub Natur

GRENOBLE

Alaska

BORDEAUX
BORDEAUX W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké
s hrúbkou 4 mm
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Merbau 3D

Dub sivý 3D

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

Grafit Ryfla

261,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech Ryfla

Wenge Ryfla

Orech

cena:

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus

217,50€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Vintage

Bezpečnostné
né sklo
rde
v štandarde
Dub americký

Silver

BORDEAUX

Alaska

Dub Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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LION STEEL
LION STEEL W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

Merbau 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Dub sivý 3D

Wenge Ryfla

Orech

Vintage

Dub americký

INFORMÁCIE O VÝROBKU:
dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

255,00€ s DPH /

Grafit Ryfla

cena:

Orech Ryfla

212,50€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké :
príplatok za 1 tabuľu skla: 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH
príplatok za 1 tabuľu skla model W-3: 35,00€ s DPH /
29,17€ bez DPH

Silver
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-1

Robinia

W-2

Dub Natur

LION STEEL

Alaska

PARIS
PARIS W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel

Merbau 3D

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

190,00€ bez DPH

Wenge Ryfla

Orech

Vintage

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

Grafit Ryfla

228,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech Ryfla

Dub americký

Silver

PARIS

Alaska

Dub Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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MAGNAT
MAGNAT W-1

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
wykończenie okleiną drewnopodobną
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

Merbau 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 35 mm
mliečne alebo grafitové sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na
vnútornej strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Dub sivý 3D

Wenge Ryfla

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Orech

Vintage

Dub americký

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

273,00€ s DPH /

Grafit Ryfla

cena:

Orech Ryfla

227,50€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
kruhové okno z nehrdzavejúcej ocele, priemer 350 mm bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké 166,00€ s DPH /
138,33€ bez DPH
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

Obrázok ukazuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii
Silver

Dub Natur

MAGNAT

Alaska
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia

MAGNAT WHITE
MAGNAT WHITE
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

Alaska

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Alaska
Jaseń 3D
Alaska
Dub 3D
Alaska

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 35 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
možnosť zmeny strany skla

Alaska
Merbau 3D
Alaska
Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Orech Ryfla
Alaska
Grafit Ryfla

227,50€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Alaska
Wenge Ryfla

Alaska
Orech
Alaska
Vintage
Alaska

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
navrhnutá zárubňa vo farbe Alaska
krycie lišty info str. 53

Alaska

273,00€ s DPH /

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
kruhové okno z nehrdzavejúcej ocele, priemer 350 mm bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké 166,00€ s DPH /
138,33€ bez DPH

Dub americký
Alaska

Obrázok ukazuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii s kruhovým oknom
s nehrdzavejúcej ocele

Silver
Alaska

MAGNAT WHITE

Dub Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 944 mm

Alaska
Robinia
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W-5

WERSAL

WERSAL
WERSAL W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,

alebo
Brest perlový 3D

použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Merbau 3D

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

Grafit Ryfla

227,50€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

Wenge Ryfla

Orech

Vintage

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
príplatok za dvere v reverznej verzii 273,00€ s DPH /
227,50€ bez DPH, info str. 40
krycie lišty info str. 53

Orech Ryfla

273,00€ s DPH /

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH

Dub americký

Obrázok ukazuje krídlo WERSAL v bezfalcovej verzii
Silver

WERSAL

Alaska

Dub Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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RAD - ELEGANCE
Elegance je rad dverí, ktorý sa vyznačuje klasickým štýlom a tradičnou formou. Interiéry, pre
ktoré sú určené dvere z tejto skupiny, získavajú komfortný charakter a sú veľmi elegantné.
Dýhy, používané na výrobu týchto dverí, patria medzi najlepšie povrchové úpravy na trhu,
vyznačujú sa veľmi vysokou kvalitou a životnosťou. Farebnosť týchto dýh dokonale odráža
krásu a charakter prírodného dreva. Sme presvedčení, že voľba dverí z radu Elegance
prinesie do vášho domova neopakovateľnú krásu a teplo.
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WENA
WENA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Orech

Dub americký

Gaštan

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 20 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Jelša

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

WENA

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
krycie lišty info str. 53

255,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

212,50€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH
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LINEA
LINEA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Orech

Dub americký

Gaštan

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Jelša

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

LINEA

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
krycie lišty info str. 53

236,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

196,67€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH
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SUPRA
SUPRA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:

Orech

Dub americký

Gaštan

rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Jelša

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

SUPRA

cena:

236,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:
dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
krycie lišty info str. 53

196,67€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 18,00€ s DPH / 15,00€ bez DPH

GRACJA
GRACJA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Orech

Dub americký

Gaštan

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Jelša

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

GRACJA

cena:

šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH , info str. 41
krycie lišty info str. 53

228,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

190,00€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
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RAD - CLASSIC
Classic je rada dverí s moderným dizajnom a efektnými farbami dýh. Výrobky tejto skupiny
v spojení
zachovávajú estetické hodnoty línie rady Avangarde a trvanlivosť dýh
s hospodárnym rámom z masívnej MDF dosky.
Voľbou dverí rady Classic dostanete vysoko kvalitný produkt za rozumnú cenu.
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NICEA
NICEA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
alebo hladký biely laminát
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Merbau 3D

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

153,33€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

NICEA

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je
krycie lišty info str. 53

Biela CPL

184,00€ s DPH /

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH
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SANTIAGO
SANTIAGO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
alebo hladký biely laminát
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

Merbau 3D

Dub sivý 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 22 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

INFORMÁCIE O VÝROBKU:
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W-5

W-4

W-3

W-1

SANTIAGO

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

184,00€ s DPH /

Biela CPL

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

153,33€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

TOLEDO
TOLEDO W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
alebo hladký biely laminát
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Merbau 3D

Dub sivý 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

163,33€ bez DPH

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

TOLEDO

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

Biela CPL

196,00€ s DPH /

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH

33

34

ARIZONA
ARIZONA W-55
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo intenso - 3D alebo
ebo
hladký biely laminát
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
nie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškokodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
mi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

VYBAVENIE ŠTANDARD:

Orech 3D

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Merbau 3D

Dub sivý 3D

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

W-5

W-4

W-1

ARIZONA

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
H
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

184,00€ s DPH /

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
PH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 15,00€ s DPH / 12,50€ bez DPH

153,33€ bez DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm
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RAD - ECONOMY
Economy je rad dverí, ktorý sa vyznačuje decentným štýlom a jemnosťou formy. Výrobky
z tejto skupiny nachádzajú uplatnenie v interiéroch plných pokoja a harmónie. Farebnosť
dýhy nadväzuje na najobľúbenejšie farby nábytku a podláh.
Voľbou dverí z radu Economy získavate výrobok veľmi dobre kvality za rozumnú cenu.
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ALICANTE
ALICANTE W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Orech Decco

D
Dub bielený Decco

Wenge Decco

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Walnut Decco

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

ALICANTE

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

192,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

160,00€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 6,00€ s DPH / 5,00€ bez DPH
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BILBAO
BILBAO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

Výška Krídla A 1985 mm
KONŠTRUKCIA DVERÍ:

Orech Decco

Dub bielený Decco

rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Wenge Decco

VYBAVENIE ŠTANDARD:
Walnut Decco

dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

BILBAO

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

184,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

153,33€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 18,00€ s DPH / 15,00€ bez DPH

MALAGA
MALAGA W-5
Výška Krídla A 1985 mm

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
povrchová úprava - fólia imitujúca drevo
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie
dýhy na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia
ďalšie informácie na str. 54

Orech Decco

Dub bielený Decco

Wenge Decco

VYBAVENIE ŠTANDARD:
dvojčapové pánty plne nastaviteľné 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
výplň - profilovaný panel s hrúbkou 4 mm
mliečne sklo s hrúbkou 4 mm matný povrch na vnútornej
strane krídla
systém SilicSafe - technológia odhlučnenia skiel
možnosť zmeny strany skla

Walnut Decco

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti životnosti výrobku
** – v rozsahu 644 mm až 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

MALAGA

cena:

dostupné šírky ,,60,, ,,70,, ,,80,, ,,90,,
šírka ,,100,, za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok +50%**
pasívne krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
posuvné krídlo za príplatok 20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
2 guľaté alebo oválne madlá v cene
bezfalcové krídlo nie je dostupné
krycie lišty info str. 53

184,00€ s DPH /

INFORMÁCIE O VÝROBKU:

153,33€ bez DPH

ventilačné zrezanie 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra plastové 10,00€ s DPH / 8,33€ bez DPH
ventilačné púzdra kovové 12,00€ s DPH /
10,00€ bez DPH / kus
bezpečnostné sklo, mliečne, obojstranne hladké príplatok
za 1 tabuľu skla 21,00€ s DPH / 17,50€ bez DPH
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REVERZNÉ DVERE SÚ RIEŠENIE, KTORÉ ZABEZPEČÍ ZJEDNOTENIE OTVÁRANIA DVERÍ
DO VONKAJŠIEHO AJ VNÚTORNÉHO PRIESTORU.

VYBAVENIE ŠTANDARD:
tri schované závesy s reguláciou 3D
zámok na kľúč, na FAB, na WC alebo bez otvoru na kľúč
upevňovacia doska vo dverách je vybavená nastavením
umiestnenia

2167

2090

2067

2045

2033

k dispozícii v sérii Avangarde (okrem krídla Glamour)
k dispozícii iba u regulovaných zárubní, so zdvihnutým rámom
horného záklopu
maximálny uhol otvorenia - 90°
regulovaná zárubňa:
- v rozsahu 180-199 mm pozostáva z jedného základného
nosníka
- rozsah viac ako 200 mm až 399 mm od základného
nosníka a
doplnkový panel
- nad 400 mm od základného nosníka a dvoch dodatočných
panelov
magnetický zámok na kľúč a wc - vzdialenosť 90 mm, pre
patentovanú vložku - 85 mm
WC zámok štvorhran wc - 6 mm

2144

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERZIU DVERÍ
S REVERZNÝM OTVÁRANÍM

~8 mm

Schéma reverznej verzie

Dôležité informácie pre verziu dverí s reverzným otváraním

s5
s4
s3

Spôsob výpočtu:
Cena falcového krídla
+ cena regulovanej zárubne s vyvýšeným panelom,
podľa cenníka
+ dodatočná platba 273,00€ s DPH / 227,50€ bez DPH
= cena reverznej verzie

s2
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16 mm

Ľavé dvere

s6
s1
s7

Pravé dvere
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šírka dverí

s1

s6

s2

s7

s3

s5

s4

„60”

618

598

624

737

668

788

700

„70”

718

698

724

837

768

888

800

„80”

818

798

824

937

868

988

900

„90”

918

898

924

1037

968

1088

1000

JEDNOKRÍDLOVÉ

VYBAVENIE ŠTANDARD:

60

70

80

90

100

šírka krídla

618

718

818

918

1018

šírka otvoru v stene

700

800

900

1000 1100

vonkajšia šírka zárubne 680

780

880

980

1080

702

802

902

1002

svetlá šírka zárubne
výška krídla

602

tri skryté závesy s reguláciou 3D
magnetický zámok na kľúč, na WC, na FAB
možnosť zhotovenia bez otvoru na kľúč
protiplech v zárubni je vybavený reguláciou polohy

A=1975 A=1975 A=1975 A=1975 A=1975
B=2025 B=2025 B=2025 B=2025 B=2025
A=2020 A=2020 A=2020 A=2020 A=2020

výška otvoru v stene B=2065 B=2065 B=2065 B=2065 B=2065
A=1974 A=1974 A=1974 A=1974 A=1974

svetlá výška zárubne B=2023 B=2023 B=2023 B=2023 B=2023
šírka krytia rámu
výška krytia rámu

764

864

964

1064

1164

A=1975 A=1975 A=1975 A=1975 A=1975
B=2104 B=2104 B=2104 B=2104 B=2104

V bezfalcovom systéme nie sú dostupné dvojkrídlové dvere

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERZIU
BEZFALCOVÝCH KRÍDEL
dostupné v rade Elegance
dostupné v rade Avangarde
dostupné len v súprave s regulovanou zárubňou, počnúc od
rozsahu OSR-2
zámok na magnetický kľúč a WC zámok - vzdialenosť
90 mm, patentovaná vložka 85 mm
štvorec kúpelňového zámku - 6 mm
Príplatok za dvere v bezfalcovej verzii 155,00€ s DPH /
129,17€ bez DPH
Spôsob kalkulácie:
Cena falcového krídla
+ Cena regulovanej zárubne podľa cenníka
+ Príplatok 155,00€ s DPH / 129,17€ bez DPH
= Cena bezfalcovej verzie

Skryté závesy s reguláciou 3D

Magnetický zámok na kľúč,
na FAB, WC

Protiplech s reguláciou
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Posuvný systém, ktorý ponúka naša firma, pozostáva z niekoľkých prvkov, ktoré umožňujú ľubovoľné prispôsobenie sa podmienkam v miestnosti,
kde sa má používať.
Krídlo v posuvnej verzii je štandardne vybavené oválnym alebo guľatým kovovým úchytom (farba podľa ponuky).
JEDNODUCHÝ SYSTÉM (HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + KRYCIA GARNIŽA )
Avangarde - 129€ s DPH/
107,50€ bez DPH

Elegance - 129€ s DPH/
107,50€ bez DPH

Classic - 129€ s DPH/ 107,50€
bez DPH

Economy - 121,00€ s DPH /
100,83€ bez DPH

DVOJITÝ SYSTÉM (2X HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + KRYCIA GARNIŽA)
Avangarde - 258€ s DPH /
215€ bez DPH

Elegance - 258€ s DPH /
215€ bez DPH

Classic - 258€ s DPH /
215€ bez DPH

Economy - 242€ s DPH /
201,67€ bez DPH

Regulovaná zárubňa pre obloženie otvoru v stene typu Tunel (štandardný regulovaná zárubňa bez závesov a protiplechu zámku) cena vstavby
= cena regulovanej zárubne
DORAZOVÁ LIŠTA S MASKOVACÍM RÁMOM *
Avangarde - 61,00€ s DPH /
50,83€ bez DPH

Elegance - 61,00€ s DPH /
50,83€ bez DPH

Classic - 61,00€ s DPH /
50,83€ bez DPH

Economy - 53,00€ s DPH /
44,17€ bez DPH

Hákový zámok pre posuvné dvere s kľúčom - cena 55,00€ s DPH / 45,83€ bez DPH
Hákový zámok pre dvere posuvné WC - cena 75,00€ s DPH / 62,50€ bez DPH
Hákový zámok je k dispozícii len s okrúhlym hladkým madlom verzia chróm-satén

Obrázok ukazuje pravé posuvné dvere

* dorazová lišta vo farbách biela CPL a Alaska sú k dispozícii len
v rozmeroch 60 mm x 60 mm bez maskovacej lišty

POSUVNÝ SYSTÉM
SO ZÁRUBŇOU *

s1 šírka krídla

jednokrídlové dvere
dvojkrídlové dvere
60
70
80
90 60x2 70x2 80x2 90x2
644 744 844 944 1288 1488 1688 1888

s2 šírka otvoru v stene

680

780

880

980

1320 1520 1720 1920

s3 vonkajšia šírka zárubne

644

744

844

944

1288 1488 1688 1888

s4 svetlá šírka zárubne

600

700

800

900

1244 1444 1644 1844

s5 šírka krytia zárubne

740

840

940

1040 1384 1584 1784 1984

sk šírka krytia garniže

1384 1584 1784 1984 2734 3134 3534 3934

h1 výška krídla

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

h2 výška otvoru v stene

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

h3 vonkajšia výška zárubne

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

h4 svetlá výška zárubne

1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977

h5 výška krytia zárubne

2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058
Cena dvojkrídlovej zárubne systému = cena regulovanej zárubne + 30%
POSUVNÝ SYSTÉM
BEZ ZÁRUBNE *

s1 šírka krídla

jednokrídlové dvere
dvojkrídlové dvere
60
70
80
90 60x2 70x2 80x2 90x2
644 744 844 944 1288 1488 1688 1888

s2 šírka otvoru v stene

600

h1 výška krídla

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

700

800

900

1200 1400 1600 1800

h2 výška otvoru v stene

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

* pre modely TULUZA a MILUZA, rozmery: s1, s2, s3, s4, s5 sú menšie o 26 mm, h1, h2, h3, h4, h5 sú viac o 50 mm
SYSTÉM MONTOVANÝ PRI
POUŽITÍ REGULOVANÉHO
TUNELA

SYSTÉM MONTOVANÝ
PRIAMO NA STENU

s5
s2
s3
s4

s2
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Montážna príruba
je dodávaná spolu
s krytom koľajnice

h2

h4
h3
h2
h5

h1

120

96

h1

s1

s1

Obrázok ukazuje pravé posuvné dvere

CHRÓM
Ó
CHRÓM

SATIN

MOSADZ

OVÁLNE MADLÁ

SATINA

MOSADZ

PATINA

PATINA

OKRÚHLE MADLÁ
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Systém posuvných dverí, ktorý je skrytý v stene, je založený na vnútorných dverách bezfalcových - jedno alebo dvojkrídlových od firmy
Intenso-doors. Štruktúrou systému je kazeta vyrobená z kovových profilov, v ktorej sa za chodu krídlo zaťahuje
„Otvorenie dverí”. V súčasnosti spolupracujeme s firmou, ktorá poskytuje hotové riešenia pre posuvné systémy skryté v stene
určený pre Intenso-doors : firma Eclisse.
Dobre zložená kazeta
pre Intenso-doors:
kazeta rozdelená na hr. 125 mm
jednoduchá doska s platňou K / G 12,55 mm
125

h1

h2

H1 = 2115 mm

H = 2025 mm

H1

otvor = 2120 mm

Profil
U 100

otvor = C + 10 mm
C
A
L

B

125

Profil
U 100

Doska K/G
Profil
U 100

Doska K/G

Doska K/G

Doska K/G

rozmery jednotlivých kaziet

rozmery krídla

Kód

Svetlosť prechodu
LxH

Vonkajšie
rozmery
C x H1

A

B

Hrúbka
múru

Šírka
krídla

Výška
krídla

G60 Plus

600 x 1970

1321 x 2065

670

615

125

650

1985

G70 Plus

700 x 1970

1521 x 2065

770

715

125

750

1985

G80 Plus

800 x 1970

1721 x 2065

870

815

125

850

1985

G90 Plus

900 x 1970

1921 x 2065

970

915

125

950

1985

G100 Plus

1000 x 1970

2121 x 2065

1070

1015

125

1050

1985

Zárubne do puzdra sa vyrábajú vo všetkých farbách :
,
,
,
.
Posuvné dvere do puzdra sa vyrábajú vo všetkých farbách zo všetkých modelov dverí okrem dverí
GLAMOUR, TULUZA a MILUZA.
Viac info u predajcu.
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DVERE SCHOVANÉ V STENE
Ide o inovatívne riešenie, ktoré kombinuje plnú funkčnosť tradičných dverí
s minimálnym využitím použiteľného priestoru.
Všestranné používanie systému Eclisse Intenso je úspešné riešenie, ktoré bude fungovať
nielen v malých miestnostiach, ale aj vo veľkých salónoch.
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MAXIMÁLNA VÝŠKA HORNÉHO
NADSVETLÍKA 2500MM

Avangarde, Elegance
Classic

Economy

Kód výr.

Rozmer
regulácie

cena bez
DPH v €

cena
s DPH v €

cena bez
DPH v €

cena
s DPH v €

OSR-1

80-99

154,00

128,33

127,00

105,83

OSR-2

100-119

159,00

132,50

132,00

110,00

OSR-3

120-139

163,00

135,83

138,00

115,00

OSR-4

140-159

168,00

140,00

142,00

118,33

OSR-5

160-179

172,00

143,33

148,00

123,33

OSR-6

180-199

177,00

147,50

157,00

130,83

OSR-7

200-219

184,00

153,33

163,00

135,83

OSR-8

220-239

190,00

158,33

166,00

138,33

OSR-9

240-259

205,00

170,83

169,00

140,83

OSR-10

260-279

214,00

178,33

175,00

145,83

OSR-11

280-299

223,00

185,83

181,00

150,83

OSR-12

300-319

232,00

193,33

192,00

160,00

OSR-13

320-339

240,00

200,00

204,00

170,00

OSR-14

340-359

264,00

220,00

235,00

195,83

OSR-15

360-379

271,00

225,83

243,00

202,50

OSR-16

380-399

282,00

235,00

255,00

212,50

OSR-17

400-419

294,00

245,00

267,00

222,50

OSR-18

420-439

300,00

250,00

276,00

230,00

Nastaviteľná zárubňa s integrovaným nadsvetlíkom sa dodáva ako súprava dielov určená pre zmontovanie na mieste montáže.
Súprava obsahuje:
hlavné časti (1 x vrchná, 2x bočná).
vrchnú priečku
dorazové obložky
zasklievacie lišty
montážna sada
Nadsvetlík nieje vybavený sklom
Odporúčame použiť bezpečnostné sklo s hrúbkou 4 mm.
Pred podaním objednávky kontaktujte prosím Obchodné oddelenie za účelom potvrdenia dodacej lehoty.
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DODATOK
FALCOVÝ DODATOK
DOSTUPNÉ
FARBY:
KONŠTUKCIA:

Brest perlový 3D

Jaseň 3D

Dub 3D

Orech 3D

rámy krídla sú vyrobené z lepeného dreva a MDF dosky
podľa kolekcie Avangarde
rámy krídla sú vyrobené z MDF dosky podľa kolekcie
Classic
povrchová úprava - fólie imitujúce drevo
,
,
alebo CPL bielym
laminátom.
použitie inovačných technológií umožňuje odstrániť spojenie dýhy na hranách krídla
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickým
poškodeniam a tepelným účinkom
použitím technológii čapovania a spájania dielov priečnymi
kolíkmi bola vytvorená pevná a stabilná konštrukcia

OBCHODNÉ INFORMÁCIE:
Merbau 3D

dostupné šírky ,,30,, , ,,40,,
do kompletu: krídlo aktívne a dodatok, prosíme vybrať
regulovanú alebo pevnú zárubňu

Dub sivý 3D

Orech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

rad AVANGARDE
Biela CPL

rad CLASSIC

Cena 150,00€ BEZ DPH 133,33€ BEZ DPH
180,00€ s DPH
160€ s DPH
dodatku

s5
s4
s3
s2

s4
s3
s2

Orech

Vintage

s1

s1

Dub americký

DVOJKRÍDLOVÉ
FALCOVÉ DVERE

DVOJKRÍDLOVÉ
FALCOVÉ DVERE

Silver

70+30 80+30 80+40 90+40
Alaska

rys.

70+30 80+30 80+40 90+40
rys.

OSReg OSReg OSReg OSReg

s1

šírka krídla

1088

1188

1288

1388

s1

šírka krídla

1088

1188

1288

1388

s2

1036

1136

1236

1336

s2

1136

1236

1336

1124

1224

1324

1424

s3

1080

1180

1280

1380

s4

šírka otvoru
v stene

1174

1274

1374

1474

s4

svetlá šírka
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne
šírka otvoru
v stene

1036

s3

svetlá šírka
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne

1130

1230

1330

1430

s5

šírka krytia
zárubne

1198

1298

1398

1498

Dub Natur
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OSBlok OSBlok OSBlok OSBlok

ASYMETRICKÉ ROZDELENIE
pre získanie šírky asymetrickej klapky je potrebné pridať
100 mm ku kratšiemu rozmeru (napr. 70+70)

Ľavé
,,80,, pasívne

Pravé
,,80,, aktívne

DVOJKRÍDLOVÉ
FALCOVÉ
60+60 70+70 80+80 90+90
obr.

s5
s4
s3
s2

s1

šírka krídla

1288

1488

1688

1888

s2

svetlá šírka
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne

1236

1436

1636

1836

1280

1480

1680

1880

s4 šírka otvoru v stene 1330

1530

1730

1930

s5 šírka krytia zárubne 1398

1598

1798

1998

s3

s1

OSReg OSReg OSReg OSReg

DVOJKRÍDLOVÉ
FALCOVÉ

s4
s3
s2

60+60 70+70 80+80 90+90
OSBlok OSBlok OSBlok OSBlok

obr.
s1

1288

1488

1688

1888

s2 svetlá šírka zárubne 1236

1436

1636

1836

1324

1524

1724

1924

1374

1574

1774

1974

s1

s3

šírka krídla

vonkajšia šírka
zárubne

s4 šírka otvoru v stene

JEDNO A DVOJKRÍDLOVÉ
FALCOVÉ

~8 mm

h2
h3
h4

h1

h2
h3
h4
h5

h1

obr.

~8 mm

h1

výška krídla

h2

svetlá výška zárubne

h3

vonkajšia výška zárubne

h4

výška otvoru v stene

h5

výška krytia zárubne

Regulovaná Bloková zárubňa
zárubňa
A=1985
A=1985
B=2035
B=2035
A=1973
A=1973
B=2023
B=2023
A=1995
A=2017
B=2045
B=2067
A=2015
A=2037
B=2065
B=2087
A=2054
B=2104

VENTILAČNÉ PÚZDRA, PLAST *

VENTILAČNÉ ZREZANIE

VENTILAČNÉ PÚZDRA, KOVOVÉ *

CHRÓM

MOSADZ

SATIN

* – *štandardné krídlo je vybavené 4 vetracími puzdrami bez ohľadu na šírku dverí
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REGULOVANÁ ZÁRUBŇA
rozsah do 240 mm sa skladá z
jedného základného nosníka

Rozsah regulácie
regulovanej zárubne

rozsah nad 240 mm sa skladá z jedného základného nosníka a doplnkového panela
rozsah od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm
rozsah od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm

max
20

min.

70

s5
s4
s3
s7
s2

B=2023
B=2045
B=2065
B=2104

16 mm

s6
s1

A=1973,
A=1995,
A=2015,
A=2054,

Regulovan z rub a

Schéma regulovanej zárubne

Šírka dverí

s1

s6

s2

s7

s3

s5

s4

„60”

644

618

600

622

644

762

688

„70”

744

718

700

722

744

862

788

„80”

844

818

800

822

844

962

888

„90”

944

918

900

922

944

1062

988

~8 mm

Avangarde, Elegance, Classic
Kód výr.
OSR-1
OSR-2
OSR-3
OSR-4
OSR-5
OSR-6
OSR-7
OSR-8
OSR-9
OSR-10
OSR-11
OSR-12
OSR-13
OSR-14
OSR-15
OSR-16
OSR-17
OSR-18

hrúbka muru falcové hrúbka múru bezfal- cena bez DPH v €
cové zárubne
zárubne
80-99
91,67
100-119
95-114
94,17
120-139
115-134
97,50
140-159
135-154
100,00
160-179
155-174
102,50
180-199
175-194
105,83
200-219
195-214
110,00
220-239
215-234
113,33
240-259
235-254
122,50
260-279
255-274
127,50
280-299
275-294
132,50
300-319
295-314
138,33
320-339
315-334
142,50
340-359
335-354
156,67
360-379
355-374
161,67
380-399
375-394
167,50
400-419
395-414
175,00
420-439
415-434
178,33

Regulované zárubne sú vyrobené z vysoko kvalitnej MDF dosky.
Súčasťou regulovaných zárubní sú:
zrezané zvislé nosníky s pripravenými montážnymi otvormi na závesy a
protiplechy
zrezaný vodorovný nosník
súprava kovania nevyhnutného pre montáž ( min. závesy, upevňovacie
diely, spojovacie diely, tesnenia a skrutky)
návod na montáž a záruka

Economy

cena s DPH v €

cena bez DPH v €

cena s DPH v €

110,00
113,00
117,00
120,00
123,00
127,00
132,00
136,00
147,00
153,00
159,00
166,00
171,00
188,00
194,00
201,00
210,00
214,00

75,83
78,33
81,67
85,00
88,33
93,33
97,50
99,17
100,83
104,17
107,50
114,17
121,67
140,00
144,17
151,67
158,33
164,17

91,00
94,00
98,00
102,00
106,00
112,00
117,00
119,00
121,00
125,00
129,00
137,00
146,00
168,00
173,00
182,00
190,00
197,00

V ponuke sú dostupné dodatočné varianty regulovaných zárubní:
pre dvojkrídlové dvere o šírke od 1100 do 2000 mm za príplatok 30%
pre posuvné dvere:
- tunel o šírke od ,,60,, do ,,90,, bez príplatok
- tuneo o šírke od ,,100,, do ,,200,, za príplatok 30%
pre sklenené tabule
pohyblivý uholník s perom predĺženým o 20 mm:
- pre rám z kolekcie Avangarde, Elegance a Classic - 40,00€ s DPH
/ 33,33€ bez DPH
- pre rám z kolekcie Economy - 35,00€ s DPH / 29,17€ bez DPH

Montáž odporúčame vykonávať po dokončení murárskych prác, pri ktorých v miestnosti vzniká vysoká vlhkosť. Pre zaistenie povrchu používať
atestované maliarske pásky. Zárubne sú určené pre vnútorné dvere, ktoré sa nesmú používať v miestnostiach, kde je vlhkosť vyššia ako 60%,
ani ako prepážky medzi miestnosťami s veľkým rozdielom teplôt!
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NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA ZO
ZVÝŠENÝM HORNÝM KRYTÍM
výška krytia zárubne 2094 mm

A=2094, B=2144

A=2015, B=2065

A=1995, B=2045

A=1973, B=2023

~8 mm

Je možné použiť ďalšie panely,
symetricky na oboch stranách rámu dverí alebo
asymetricky - po definovaní strany dverí
(na strane závesov alebo regulácii)
Cena za 1 ks panela (11 cm vysokého ) - 16 € s
DPH / 13,33 € bez DPH
(maximálne 3 ďalšie panely na každú stranu).
Avangarde,
ngarde,
g
Elegance,
g
Classic
Kód výr.
OSR-1
OSR-2
OSR-3
OSR-4
OSR-5
OSR-6
OSR-7
OSR-8
OSR-9
OSR-10
OSR-11
OSR-12
OSR-13
OSR-14
OSR-15
OSR-16
OSR-17
OSR-18

Economyy

hrúbka múru
hrúbka múru falcové zárubne bezfalcové zárubne cena bez DPH v € cena s DPH v € cena bez DPH v € cena s DPH v €
80-99
–
119,17
143,00
102,50
123,00
100-119
95-114
121,67
146,00
105,83
127,00
120-139
115-134
125,00
150,00
110,00
132,00
140-159
135-154
127,50
153,00
112,50
135,00
160-179
155-174
130,00
156,00
115,83
139,00
180-199
175-194
134,17
161,00
120,00
144,00
200-219
195-214
137,50
165,00
124,17
149,00
220-239
215-234
140,83
169,00
125,83
151,00
240-259
235-254
150,00
180,00
128,33
154,00
260-279
255-274
155,00
186,00
131,67
158,00
280-299
275-294
160,83
193,00
135,00
162,00
300-319
295-314
165,83
199,00
140,83
169,00
320-339
315-334
169,17
203,00
149,17
179,00
340-359
335-354
184,17
221,00
167,50
201,00
360-379
355-374
189,17
227,00
172,50
207,00
380-399
375-394
195,00
234,00
178,33
214,00
400-419
395-414
202,50
243,00
185,83
223,00
420-439
415-434
205,83
247,00
191,67
230,00

Ponuka zahŕňa ďalšie varianty nastaviteľných zárubní:
pre dvojkrídlové dvere a neštandardné šírky dverí,
za príplatok 30%
-obloženie steny:
tunel v šírke od „60” do „100” bez dodatočnej platby, cena z tabuľky
zárubní
tunel v šírke nad „100” až „200” za príplatok 30%
-pre sklenené tabule
* – štandardné rozmery bočných strán zárubne

Zárubne s horným panelom sú k dispozícii v možnostiach: falcovej,
bezfalcovej a aj reverznej verzii
Zárubňa s horným panelom nie je k dispozícii vo variante:
tunel pre posuvné dvere.
Nie je možné používať obloženia retro a modern.
Rozsah nastavenia regulácie do 240 mm pozostáva z jedného dielu,
rozsah nastavenia regulácie nad 240 mm pozostáva zo základného
dielu a doplnkového panelu.*

Oblozkowa zarub a s vy ou oblozkou

uhol spoju 90°
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SCHÉMA PEVNEJ ZÁRUBNE

44

s4
s3
s2

A=1973, B=2023
A=2017, B=2067
A=2037, B=2087

PEVNÉ ZÁRUBNE

s6
s1

šírka dverí

s1

s6

s2

s3

s4

„60”

644

618

600

688

718

„70”

744

718

700

788

818

„80”

844

818

800

888

918

„90”

944

918

900

988

1018

~8 mm

Cena zárubne
do dverí
V prípade zárubne pre dvojkrídlové dvere je potrebné
k cene typickej zárubne pripočítať + 30%

rad AVANGARDE
rad ELEGANCE
rad CLASSIC

rad ECONOMY

49,17€ bez DPH

40,00€ bez DPH

59,00€ s DPH

48,00€ s DPH

Cena zahŕňa súpravu:
- 2ks zvislá základňa - 1bal.
- 1ks vodorovný nostník - 1bal.

OBLOŽENIE RETRO A PORTAL JE
DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH:

OKRASNÉ OBLOŽENIE ZÁRUBNE

RETRO
Jaseň 3D

Vintage

Alaska

MODERN

Dub Natur

OKRASNÉ OBLOŽENIE MODERN SA
VYRÁBA V FARBÁCH KRÍDEL RADU
AVANGARDE A CLASSIC

Retro
Šírka dverí

PORTAL
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Orech

Modern

Portal

Vonkajší rozmer Vonkajší rozmer Vonkajší rozmer
koruny
koruny
koruny

„60”

865

860

854

„70”

965

960

954

„80”

1065

1060

1054

„90”

1165

1160

1154

Výška 2120

Výškra 2125

Výškra 2095

(koruna + zvyslé časti)
73,00€ s DPH / 60,83€ bez DPH / cena zahŕňa komplet
obloženie z jednej strany dverí
možnosť výroby len k regulovaným zárubniam

8
60

KRYCIE OBLOŽENIE

rad ECONOMY

14,17€ BEZ DPH

9,17€ BEZ DPH

17,00€ s DPH

11,00€ s DPH

LIŠTA
K PEVNEJ
BLOKOVEJ
ZÁRUBNI

Cena na komplet
dvere

rad AVANGARDE
rad ELEGANCE
rad CLASSIC

Cena zahŕňa súpravu 2ks x 2,2m a 1ks 1,15m

Cena kompletu
do dverí

rad ECONOMY

6,67€ BEZ DPH

5,00€ BEZ DPH

8,00€ s DPH

6,00€ s DPH

Cena zahŕňa súpravu 2ks x 2,2m a 1ks 1,15m
ŠTVRŤVALČEK

ŠTVRŤVALČEK
K PEVNEJ
ZÁRUBNI

10

18

rad AVANGARDE
rad ELEGANCE
rad CLASSIC

80
15

Sokel H1
- cena za 1 mb

15

rad AVANGARDE
rad ELEGANCE
rad CLASSIC

rad ECONOMY

6,25€ BEZ DPH

4,17€ BEZ DPH

7,50€ s DPH

5,00€ s DPH

Sokel H2
- cena za 1 mb

rad AVANGARDE
rad ELEGANCE
rad CLASSIC

rad ECONOMY

5,00€ BEZ DPH

3,33€ BEZ DPH

6,00€ s DPH

4,00€ s DPH

SOKLOVÉ
PODLAHOVÉ LIŠTY

100

Soklové lišty sa vyrábajú na báze MDF dosiek a sú obložené laminátom alebo dýhou vo farbe krídla.
Navyše majú drážku pre uloženie káblov a jednoduchšiu montáž.

Podlahové soklové lišty sa vyrábajú v dĺžke 2050 mm

20,00€ s DPH / 16,67€ bez DPH
dostupná iba vo farbe staré zlato, cena zahŕňa 3 kusy krytiek

PADACÍ PRAH

KRYTKA RETRO

PRÍSLUŠENSTVO

75,00€ s DPH / 62,50€ bez DPH zvýšená zvuková izolácia,
tesnenie, ktoré umožňuje vzdanie sa štandardného prahu.
Nie je k dispozícii v krídle GLAMOR a v posuvných krídlach
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3D PÁNTY UMOŽŇUJÚ
NASTAVIŤ:

vodorovnú polohu dverného krídla

1
2

3

4

zvislú polohu dverného krídla

Tri strieborné pánty dvojčapové s nastavením v
troch úrovniach
Veľmi vysoká odolnosť voči mechanickým a
tepelným poškodeniam vďaka použitiu technológie
PUR a inovatívneho spôsobu polepovania rámu a
horizontálnych prvkov krídla

1

Vystužené sklo Hardglass alebo bezpečnostné,
lepené, obojstranne hladké typu VSG

Systém odhlučnenia skiel SilicSafe

1

5

Pevná a stabilná konštrukcia vďaka použitiu
bočných drevených kolíkov a technológie
čapovania

6

Výnimočne silné spojenie rámu krídla vďaka
použitiu masívnych drevených kolíkov o priemere
16mm a dĺžkou 140 mm

1

7
Zvislé časti rámu z laminovaného dreva a MDF
( kolekcia Avantgarde a Elegance )

Avangarde
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Elegance

Economy

Classic

polypropylén

Brest perlový 3D

Alaska

Jaseň 3D

Silver

Dub 3D

Vintage

Orech 3D

Dub americký

Merbau 3D

Jelša

Dub sivý 3D

Orech

Gaštan

Dub Natur

Robinia

Betón

Dub bielený Decco

Biela CPL

Walnut Decco

Orech Ryfla

Orech Decco

Grafit Ryfla

Wenge Decco

Wenge Ryfla

Vzorkovníky farieb sa
môžu v skutočnosti
líšiť od tých, ktoré sú
prezentované v tomto
katalógu.
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Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3, Polska
www.intenso-doors.sk

Tento katalóg slúži ako názorný informatívny materiál, ktorý obsahuje
informáciu o aktuálnej dostupnosti výrobkov. Výrobca si vyhradzuje právo
na zmenu dostupného sortimentu. Vzorkovníky farieb sa môžu líšiť od
farieb prezentovaných v tomto katalógu.

