
FARBY
BASIC [A]

White (BI) Calvados (CP)Erle (EP)Buk (BP)

Dub (DP) Orah (OI)

VESTO od 43 [35,83]
DVEROVÉ KRÍDLO

KONŠTRUKCIA

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Rám vyplnený voštinovou výplnou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán 
lakovanou doskou HDF. Rámček PVC s mriežkou (VS/S, VS/L), rámček z MDF 
(VT/L, VT/S). Krídla sú vyrábané v TECHNOLÓGII STANDARD.

Dostupné v rozmeroch 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (strana 80).

• zámok dostupný v štyroch variantoch: 
  na kľúč (T), 
 kúpeľňový (L), 
  vložkový (Y), 
  alebo bez otvoru na kľúč (G)
• tri čapové závesy
• v presklených krídlach - ornamentové sklo vzor 105 biele
• možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

 CENA DVERNÉHO KRÍDLA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE: str. 69 
Informácie o zárubniach: str. 66

Dvojkrídlové dvere s krídlom v rozmere „40“: str. 81
Posuvné dvere: str. 64-65

Vetracie otvory (1 rad) 6,00 [5,00]
Vetracia mriežka 10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 64-65) 10,00 [8,33]
Krídlo v rozmere 100, 110, zasklenie ako v rozmere 90 15,00 [12,50]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom 
skrátenia zo spodu do 60mm

10,00 [8,33]

Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P) 35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm 20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm 20,00 [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač 10,00 [8,33]
Ornamentové sklo vzor 105 medové 23,00 [19,17]
Drevený rámik vo farbe krídla (model VS/L, VS/S) 20,00 [16,67]
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KONŠTRUKCIA BS/P DOPLNKY ZA PRÍPLATOK BS/P
Konštrukcia zosilnená hliníkovou pasovinou. Vyplnenie drevotrieskou.

Dostupné v rozmeroch 70, 80, 90.

Druhý zámok (P) 20,00 [16,67]
Kukátko 6,00 [5,00]
Pevné bezpečnostné trny 10,00 [8,33]
Prah 12,00 [10,00]
Krídlo v rozmere 100, 110 61,00 [50,83]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm 20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm 20,00 [16,67]

CENA 
DVERNEHO 

KRÍDLA

72,00 [6,00] 98,00 [81,67]82,00 [68,33]

 BASIC [A] BASIC [A]

82,00 [68,33]43,00 [35,83] BASIC [A]

60-90

Pevná zárubňa O/DF (100 x 43) 
Drevená fóliovana, 
typ Z pre verziu Y (vložkový zámok) 
alebo pre verziu P (dva vložkové 
zámky)*

*Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné 
bezpečnostné trny – symbol „B“ 
v predposlednej položke kódu.

100-180

151,00 [125,83]69,00 [57,50]

VS/LVT/P VT/S

BS/P

VS/SVT/L
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