
FARBY
CPL [F]

Beech (BC)Dub (DC)

Mocca (MC) Noce (NC)

Šedá (PC) Snow (SC)

Antracyt (AC)

DAKAR od 105 [87,50]
DVEROVÉ KRÍDLO

KONŠTRUKCIA

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevo-
trieskou (model DK), celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2mm). Krídla 
sú vyrábané v technológii STANDARD. 

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu 
DP/P) (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 - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
• možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

 CENA DVERNÉHO KRÍDLA

Vetracie otvory (1 rad) 6,00 [5,00]
Vetracia mriežka 10,00 [8,33]
Ventilačný výfrez 10,00 [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 64-65) netýka 
sa modelu DP/P

10,00 [8,33]

Zosilnenie pod samozatvárač (model DA) 10,00 [8,33]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom 
skrátenia zo spodu do 80mm

10,00 [8,33]

Vyplnenie drevotrieskou 35,00 [29,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm 20,00 [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm 20,00 [16,67]
Krídlo v rozmere 100, 110, zasklenie ako v rozmere 90 15,00 [12,50]
Krídlo v rozmere 100, 110, (model DP) 61,00 [50,83]
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 CPL [F] 185,00 [154,17]

6-ROČNÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VÝROBKY 
VO VYBRANEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVE.

ZÁRUKA

Pevná zárubňa MDF typ Z pre verziu DP/P*

O/MF

58,00 [48,33]

Lišta L/MF 60mm 23,00 [19,17]

Lišta L/M8 80mm 27,00 [22,50]

KONŠTRUKCIA
KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVOU PÁSOVINOU. 
Takáto konštrukcia krídla je odolná voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne 
teploty a vlhkosti. Väčšou stabilnosťou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania.

Doplnky v cene krídla : 
• dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny, 

139,00 [115,83]139,00 [115,83]129,00 [107,50]105,00 [87,50] CPL [F]

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

Dvojkrídlové dvere s krídlom v rozmere „40“: str. 81

60-90 100-180

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

TABUĽKA PRÍPLATKOV PRE DVERE DAKAR

DA/P DA/L DA/S DA/D

DP/P
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