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biela
bíla

sivá
šedá

antracit štruktúra

antracit struktura

antracit
antracit

hnedá
hnědá
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185,00 €
komplet so zárubňou

a kľučkou od 80 mm-180 mm

3999,00 Kč

cena v CZK bez DPHcena v € s DPH

platí pre dvere
v slovenskej norme, 
v šírke 600 mm,
pre typy zárubní A-E 
(od 80 do 180 mm)
s krycími lištami
60 mm vo farbe
biela premium
do vypredania zásob

platí pro dveře
v české normě,
v šířce 600 mm,
pro typy zárubní A-E
(od 80 do 180 mm)
s krycími lištami
60 mm v barv
bílá premium
do vyprodání zásob

DO VYPREDANIA ZÁSOB DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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185,00 €
komplet so zárubňou

a kľučkou od 80 mm-180 mm

3999,00 Kč

cena v CZK bez DPHcena v € s DPHcena v CZK bez DPH

platí pre dvere
v slovenskej norme, 
v šírke 700-800 mm,
pre typy zárubní A-E 
(od 80 do 180 mm)
s krycími lištami
60 mm vo farbe
biela premium
do vypredania zásob

platí pro dveře
v české normě,
v šířce 700-800 mm,
pro typy zárubní A-E
(od 80 do 180 mm)
s krycími lištami
60 mm v barvě
bílá premium
 do vyprodání zásob

DO VYPREDANIA ZÁSOB DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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prierez zárubne
Erkado - regulovaná

průřez zárubně
Erkado - regulovaná

prierez zárubne
Erkado - regulovaná

průřez zárubně
Erkado - regulovaná

prierez zárubne
Erkado - okz obložka

kovovej zárubne

průřez zárubně
Erkado - okz kovové

obložení zárubně

prierez zárubne
Erkado - okz obložka

kovovej zárubne

průřez zárubně
Erkado - okz kovové

obložení zárubně

od

240,00 €
komplet s obkladom kovovej 

zárubne 80-305 mm a kľučkou

od 5200,00 Kč

od

200,00 €
komplet s obyčajnou zárubňou

80-300 mm a kľučkou

od 4400,00 Kč

od

240,00 €
komplet s obkladom kovovej 

zárubne 80-305 mm a kľučkou

od 5200,00 Kč

od

200,00 €
komplet s obyčajnou zárubňou

80-300 mm a kľučkou

od 4400,00 Kč
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! Tip: V prípade objednania setu bez kľučky zníženie ceny o 5€/100Kč !

 javor sivýwenge stborovica 
sivá st dub sivý dub st biela kôrabiela jaseň gra� t dub orech

bieladub 
stredný snehobielaborovica 

biela dub sivýsonoma dub brest orech

Greko

Premium/CPL

180-300 mm

270,00 €
5900,00 Kč

290,00 €
6400,00 Kč

220,00 €
4800,00 Kč

245,00 €
5300,00 Kč

80-180 mm

240,00 €
5200,00 Kč

270,00 €
5900,00 Kč

200,00 €
4400,00 Kč

225,00 €
4900,00 Kč

wenge stborovica 
sivá st dub sivý dub st biela kôrabiela jaseň gra� t dub  javor sivý orech

bieladub 
stredný snehobielaborovica 

biela dub sivýsonoma dub brest orech

Greko

Premium/CPL

180-300 mm

270,00 €
5900,00 Kč

290,00 €
6400,00 Kč

220,00 €
4800,00 Kč

245,00 €
5300,00 Kč

80-180 mm

240,00 €
5200,00 Kč

270,00 €
5900,00 Kč

200,00 €
4400,00 Kč

225,00 €
4900,00 Kč

! Tip: V prípade objednania setu bez kľučky zníženie ceny o 5€/100Kč !

kľučky na výber / kliky na výběr

Quanto

Romana-RRomana-R

kľučky na výber / kliky na výběr

Quanto

Romana-RRomana-R

cena v € s DPH cena v CZK bez DPH
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snehobiela
sněhobílá

biela
bílá

dub sivý
dub šedý

borovica biela
borovice bílá

kôra biela
kůra bílá

borovica sivá
borovice šedá

biela
bílá

javor sivý
javor šedý

dub st
dub st

brest
jilm

dub
dub

wenge st
wenge st 

sonoma
sonoma

jaseň gra� t
jasan gra� t

dub
dub

orech
ořech

dub sivý
dub šedý

dub stredný
dub střední

orech
ořech

Greko: Premium: CPL:

šírka zárubne: 80-300 mm
šířka zárubně: 80-300 mm

dostupné rozmery jednokrídlových: 600-900 mm
dostupné rozměry jednokřídlých: 600-900 mm

bezpolodrážková
bezpolodrážková

záklop: 60 / 80 mm
záklop: 60 / 80 mm

česká norma | slovenská norma
česká norma | slovenská norma

bezpolodrážková
bezpolodrážková

polodrážková
polodrážková
polodrážková
polodrážková

česká norma 
česká norma | slovenská norma

záklop: 60 / 80 mm
záklop: 60 / 80 mm

šírka zárubne: 80-300 mm
šířka zárubně: 80-300 mm

dostupné rozmery jednokrídlových: 600-900 mm
dostupné rozměry jednokřídlých: 600-900 mm

NABÍDKA BAREV

VYSVĚTLENÍ IKON

PONUKA FARIEB

VYSVETLENIE IKON




