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AKČNÍ NABÍDKA NA POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ INTERIÉROVÉ
DVEŘE SYSTÉM DORMA AGILE 50 NEBO EVOLUTION .
KONTAKTUJTE NÁS! NABÍDKA PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ OD 01.01.2014 DO
ODVOLÁNÍ.

DODÁVKA OBSAHUJE (KOMPLETNÍ DODÁVKA) :
• Posuvné skleněné křídlo na zeď, do šířky max. do 900mm,výška max.do 2000mm
• Pohledová kolejnice s vozíky pro posuv křídla v povrchové úpravě broušený elox
• Zápustné kruhové madlo (mušle), elox
• Vodítko na podlaze
• Sklo tvrzené bezpečnostní tl. 8 mm ve variantě čiré, nebo mléčné (satinato)
CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SETU, KOVÁNÍ + SKLA,ceny bez DPH :
Varianta čiré sklo bezpečnostní 8mm ………………….: 11 980,- Kč + DPH
Varianta sklo s mléčné, matované (satinované) bezpečnostní 8mm:
……………………………………………………………... 13 980,- Kč + DPH
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Cena je bez montáže, ze skladu Ostrava- Šenov. Cena za montáž je orientačně
2500,- Kč + DPH /sestava + dopravné, na vyžádání doceníme přesně. Ceny platí pro
všechny šířky křídla (do 900mm) a výšky do 2000mm. Rozměry křídla mimo tuto
toleranci doceníme na poptávku. Místo kruhového madla – mušle je možno dodat madlo
z kartáčované nerezi o průměru kulatiny 22 mm a délky do 500mm za příplatek + 1850,Kč/pár.
Posuvka se dá namontovat jak do otvoru bez zárubně , tak i nad otvor,který je již
osazen zárubní ( u obložek nutná podložná lišta tl. shodné s obložkou).
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