
                                                                 
                                             

CENÍK
Interiérové celoskleněné dveře INTERLUX  

Standard s kováním Dorma Studio Rondo ( classic) nebo Geze, v povrchové
úpravě stříbrný elox (hliník).

Platný od 01.01.2014

Cena obsahuje : 
Níže uvedený typ tvrzeného skla (ESG) s opracováním a sadu kování DORMA STUDIO 
RONDO (CLASSIC) nebo Studio Geze - povrchová úprava stříbrný elox.
Sada kování obsahuje: 2x závěs, 1x zámek dveří s klikou s otvorem na FAB nebo dozický 
klíč nebo bez otvoru.
Cena neobsahuje :  zámkovou vložku např. FAB, těsnění do zárubně, samotnou zárubeň, 
protikus – plech na zamknutí zámku do zárubně, dopravu a montáž.

Při rozměrové toleranci + - 3% platí níže uvedené standardní ceny. Při větší toleranci rozměrů
se cena vypočítá individuálně. 

Ceny jsou bez DPH v Kč za 1 ks komplet dveří, bez montáže. S montáží pro bytové účely
je možno fakturovat se sníženou sazbou DPH. Ceny montáže níže. Při poptávce na 2 ks a
více dveří, spočítáme cenu individuálně.
Na vyžádání Vám naceníme také dodávku a montáž obložkové zárubně ve vámi 
vybraném dekoru a typu. Udejte rozměry stavebního otvoru.

Typ skla ESG 8mm ROZMĚROVÁ ŘADA
620x1970 720x1970 820x1970 920x1970

Float čirý 8 340,- 8 580,- 8.820,- 9 040,-
Satinato bílé (čiré) 10.470,- 11.240,- 12.010,-        12.730,-
Master 
Carre,ray,line,point

11.830,- 12.550,- 13.230,- 13.990,-

Planibel (parsol) 
bronz, šedý, zelený

9.860,-        10.210,- 10.750,- 11.210,-

Satinato 
bronz,šedé,zelené

13 130,-        13 800,- 14 460,- 15 130,-

Satinato modré 13 290,-        13 960,- 14 620,-  15 290,-
Pavé modré,zelené 15 790,-        16 450,- 17 120,-  17 790,-
Pavé bílé 14 390,-        15 060,- 15 730,-  16 390,-

Pískované vzory : viz 8 základních PÍSKOVANÝCH typů , příplatek dle rozměrů k základní 
ceně za čirý Float, cena včetně ochranného laku.

    + 2 360,-              + 2 520,-                 +2 680,-               +2 830,-
Základní pískované vzory jsou na našem webu ( na vyžádání pošlem mailem).
Je možno vytvořit jakýkoliv pískovaný motiv , dle vašeho zadání, cena se spočítá přesně na 
poptávku.
Fotopotisky: lepené skla s vytištěnou fotografií na folii, která je zatavená vevnitř skla. 
Můžete si vybrat fotomotiv dle vašeho výběru (pošleme náhledy).



                                                                 
                                             

Příklad ceny: skleněné dveřní křídlo s barevnou fotografií 2 x kalené sklo + folie( tl.10mm),
S kováním ( 2 x závěsy, klika zámek), 820 x 1970: ………….16 520,- Kč / ks bez DPH  a bez
montáže.

PŘÍPLATKY ZA KOVÁNÍ A BARVY:

Dorma studio Rondo (Classic) – s     WC západkou : + 1380 Kč k ceně v základním kování.

Barvy kování : v základní ceně je barva stříbrný elox ( broušený hliník). Je možno dodat i 
v úpravě nerez s přirážkou + 2100,- Kč k ceně v standardích barvách. Barvy RAL a možné 
další povrchy dle poptávky.

Je možno si vybrat také jiný typ kování , např. typ GEZE, M a T, TWIN apod. 
Kontaktujte nás , pošleme Vám nabídku do mailu.

MONTÁŽ DVE ŘÍ:    
Cena je bez montáže dveří. V případě požadavku na zaměření a montáž se cena určí 
individuálně. Orientační cena zaměření a montáž dveří je 1680,- Kč/1 ks dveří ( + 
dopravné dle skutečných nákladů, + DPH dle platné legislativy). Cenu za dodávku a 
montáž obložkových zárubní  Vám spočítáme na poptávku.
Při montáži 2 a více dveří – slevy.

V případě požadavku na jiný typ skla , kování a rozměrů se cena spočítá individuálně dle typu
kování a skla.




