
Ceník dveří
2019

Tento ceník je platný od 1. 3. 2019 do vydání nového ceníku.



Informace k ceníku
Ceny 

 

•  Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek  
s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby (§ 48 a 49 zákona o DPH), a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92a–g zákona o DPH).

•  Garantujeme jednotnou cenu pro všechny standardní jmenovité rozměry 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm (kromě celoskleněných dveří). 
•  Ceny dvoukřídlých dveří (125, 145, 165, 185/197 cm) jsou kalkulovány jako dvojnásobek ceny dveří jednokřídlých, není-li uvedeno jinak. U vybraných modelových řad nabízíme vysoké dveře (v. 210) a zárubeň v kompletu 

s těmito dveřmi bez příplatku.
•  Všechny modely dveří a zárubní lze vyrobit i dodat v atypických provedeních i rozměrech – vždy budou upřesněny možnosti atypického provedení (např. maximální rozměr, možnosti zkosení apod.), cena individuálně.
•  Dveře jsou standardně osazeny kulatými závěsy (panty) 80/10 s povrchem lesklý nikl. Lze osadit standardními panty v povrchové úpravě nikl matný, žlutý zinek, bílý zinek, mosaz a bronz – bez příplatku. Další viz str. 29. 
• Dveře jsou standardně osazeny zámkem pro dózický klíč OZ, na objednání lze osadit zámkem WC či PZ pro FAB s roztečí 72 mm (u protipožárních 90 mm) a zádlabem 80 mm, a jsou zabaleny do ochranného obalu.
•  V ceně dveří je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré nebo u vybraných modelů matelux (mléčné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 30).
•  Standardní výplní je u většiny modelů papírová voština nebo děrovaná DTD (u vybraných modelů), na objednání lze vybavit jinou dveřní výplní (viz str. 29).
•  Všechny modely dveří lze kromě otočného provedení dodat i v posuvném provedení ve jmenovitém rozměru 65–95 cm bez příplatku (viz str. 26), příplatek za ABS hranu na str. 28.
•  Dveře jsou standardně dodávány v polodrážkovém (falcovaném) provedení, lze dodat i v bezfalcovém provedení za příplatek (viz str. 28).
•  U dveří je standardně ostrá hrana, oblou hranu na svislých hranách křídla je možné dodat za příplatek viz. str. 28.
• Zasklívací a kazetové rámečky nabízíme ve standardní variantě s přesahem do plochy dveří nebo – u vybraných modelů dveří – v provedení SLIM (rámečky zapuštěné do plochy s drážkou kolem) za příplatek (viz str. 26).

Dekory 

 

U jednotlivých modelů je uvedeno, v jakém povrchu je standardně možné je dodat. Všechny dekory  
jednotlivých skupin povrchů jsou za stejnou cenu. 
 
Provedení kontrast  

Kontrastní kombinace povrchu laminátových dveří a barvy lakovaného rámečku, oblé dveřní hrany zasahující do plochy dveří a hrany ostění obložkové zárubně. Lze dodat v černé, šedé, antracitové a bílé barvě RAL nebo ve všech 
nabízených dekorech laminátových povrchů. Možno doplnit panty ve vybraných barvách RAL (komaxit) za příplatek (viz str. 29). Hranu, rámeček i panty lze dodat i v antracitové barvě.

Skla 

 

V ceně dveří je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré nebo u většiny 
modelů matelux (mléčné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 30).

Aktuální nabídka povrchů 

 

•  Laminát: akácie světlá, bílý, buk pařený, buk světlý, dub bardolino, dub 
bělený, javor, ořech přírodní, ořech tmavý, olše, šedý

•  Laminát plus: antracit, bílý samet, cream, dub lanýžový, dub medový, dub 
šedý, eben africký, jasan hnědý, jilm šedý, pinie šedá, třešeň americká

• Laminát real: dub pískový, dub tabákový
•  Všechny laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. 

Zároveň je možné kombinovat laminátové povrchy v rámci kompletu, 
tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni 

• Laminát HPL viz. str. 28

•  Lakované: 1/ Vodou ředitelné barvy – H2O, v ceníku vždy uvedena cena za RAL 9003 (signální bílá), ostatní barvy za příplatek (viz str. 28).  
   Standardně jsou lakované na hladký povrch, u některých modelů možno dodat v dřevním póru – whitex. 

    2/ Polyuretanové barvy – PU, odolnější povrchová úprava, cena nebo příplatek platí pro všechny nabízené odstíny barev RAL (viz str. 28). 
 3/ Akrylátové barvy – AC, kvalitní povrchová úprava, cena nebo příplatek platí pro všechny nabízené odstíny barev RAL.
•  Dýha forte – dub – silná přírodní dýha upravená hrubým kartáčováním a mořením, nabízená v základních odstínech (bílá     , černá     , přírodní, 

skořicová, hnědá – kouřová, čokoládová, mléčná) nebo lakovaná do vybraných barev RAL. Za příplatek dodáváme v provedení s efektem vintage 
(staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými nebo bílými póry; individuální moření je možné. Lze zvolit dvě povrchové úpravy – standardní 
lakování PU nebo ekologické olejovoskování za příplatek (viz str. 28). 

• Eloxovaný hliník - FABI M - zárubeň v eloxovaném hliníku v dekorech stříbrná a champagne.
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Vysvětlivky k použitým symbolům

tento symbol označuje doplňující 
informace k ceně

novinka

možnost atypického provedení

tento symbol označuje užitečné 
poznámky k danému provedení

dveře označené tímto symbolem lze dodat 
v protihlukovém provedení

dveře označené tímto symbolem lze dodat  
se zapuštěnými rámečky typu SLIM

jednotná cena pro všechny jmenovité 
šíře dveří

Všechny siluety dveří v Ceníku jsou pouze orientační.

jednotná cena pro dveře výšky  
197 a 210 cm

provedení kontrast

dveře označené tímto symbolem lze dodat 
v bezpečnostním provedení

dveře označené tímto symbolem lze dodat 
v protipožárním provedení EI/EW 30 DP3

Vážený zákazníku,  

jsme potěšeni, že právě držíte v ruce náš nový ceník interiérových dveří a zárubní pro rok 2019, a věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Naše ryze česká firma působí na trhu již více než dvacet let a za tu dobu jsme přišli s mnoha inovacemi a představili spoustu novinek.  
Ty nejnovější najdete právě zde. Pro Vaši snadnější orientaci jsme laminátové povrchy s propracovanější povrchovou strukturou (bílý samet, 
dřívější lamináty reliéf) zařadili pod jednu skupinu „laminát plus“. V této kategorii přidáváme nový dekor antracit, který vyniká výraznou tmavě 
šedou barvou s jemnými kovovými odlesky a perličkovou strukturou. Dále jsme připravili dva nové modely oblíbených rámových dveří Kitty  
a rovněž jsme rozšířili modelovou řadu dveří Linie. Můžete se však těšit i na nové skládané ocelové zárubně nebo doplňky k posuvným dveřím 
a nové typy dveřního kování. 
 
Naše práce je postavena na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě. Na českém trhu působíme již od roku 1998 a jsme  
přímý výrobce nabízející zakázkovou výrobu. Díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech  
a samozřejmostí je také možnost zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž. 
 
Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio různých typů laminátů 
včetně nejnovějších povrchů plus, lakovaných hladkých nebo profilovaných povrchů a také přírodní kartáčovanou dýhu  
v různých barevných provedeních a cenových relacích. 
 
Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich  
produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete přesně podle svých představ a naše výrobky  
tak přispějí ke zkrášlení Vašeho domova. 

Tým CAG
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Kitty
PKPK GZ4 GZ9 GZ3 GZ6

tento model dveří nelze osadit  
do obložkové zárubně FABI O

jednotná cena pro dveře š. 60–90

laminát 6 880 Kč  6 880 Kč 6 880 Kč 6 880 Kč  6 880 Kč  6 880 Kč
 

laminát plus 7 080 Kč  7 080 Kč  7 080 Kč 7 080 Kč  7 080 Kč  7 080 Kč

laminát real 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 

laminát 6 880 Kč  6 880 Kč 6 880 Kč 6 880 Kč  6 880 Kč  6 880 Kč  6 880 Kč
 

laminát plus 7 080 Kč  7 080 Kč  7 080 Kč 7 080 Kč  7 080 Kč  7 080 Kč  7 080 Kč

laminát real 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč 7 530 Kč  7 530 Kč 

Povrch 

 

rámová konstrukce dveří / všechny dekory laminátů, 
laminátů plus a laminátů real (mimo laminát bílý  
a bílý samet)

Výplň 

 

masivní rám (smrkový) s DTD výplní

Sklo 

 

standardně matelux (mléčné kalené sklo), možnost jiných  
kalených skel na vyžádání

Kitty I

Kitty III

Kitty II

Kitty V

možnost atypického provedení na vyžádání

PK GZ1 GZ3 DZ PK

Kitty VI

GZ2 PK
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Alumi Vertik L Alumi Vertik S

jednotná cena pro dveře š. 60–90 jednotná cena pro dveře š. 60–90

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

FDZ FDZMDZ MDZ

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real / 
svislá hliníková lišta zafrézovaná po celé délce křídla

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real / 
svislá hliníková lišta ukončená v ploše křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

laminát 5 610 Kč  6 990 Kč  7 630 Kč

laminát plus 5 810 Kč  7 190 Kč  7 830 Kč 
 

laminát real 6 260 Kč  7 640 Kč  8 280 Kč 

laminát 5 610 Kč  6 990 Kč  7 630 Kč 

laminát plus 5 810 Kč  7 190 Kč  7 830 Kč 
 

laminát real 6 260 Kč  7 640 Kč  8 280 Kč 

P P 

možnost atypického 
provedení

možnost atypického 
provedení

ideální v kombinaci s Alumi hranou ideální v kombinaci s Alumi hranou 



6

Alumi Ruby Alumi Horizon L

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

GZ2 FDZGZ4 MDZP P 

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real / 
vodorovná hliníková lišta zakončená na ploše křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real / 
vodorovná hliníková lišta zafrézovaná po celé šířce křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

laminát 5 820 Kč  7 100 Kč  8 370 Kč

laminát plus 6 020 Kč  7 300 Kč  8 570 Kč 
 

laminát real 6 470 Kč  7 750 Kč  9 020 Kč 

laminát 5 930 Kč  7 310 Kč  7 730 Kč 

laminát plus 6 130 Kč  7 510 Kč  7 930 Kč 
 

laminát real 6 580 Kč  7 960 Kč  8 380 Kč 

jednotná cena pro dveře š. 60–90 jednotná cena pro dveře š. 60–90možnost atypického 
provedení

možnost atypického 
provedení

ideální v kombinaci s Alumi hranou ideální v kombinaci s Alumi hranou 
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Alumi Horizon S
FDZ MDZ GZ1 GZ2 GZ3 GZ4 GZ5

jednotná cena pro dveře š. 60–90

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

P 

laminát 5 930 Kč  7 310 Kč  7 730 Kč 7 200 Kč 7 680 Kč  8 160 Kč  8 630 Kč 9 110 Kč 
 

laminát plus 6 130 Kč  7 510 Kč  7 930 Kč 7 400 Kč 7 880 Kč  8 360 Kč  8 830 Kč 9 310 Kč 
 

laminát real 6 580 Kč  7 960 Kč  8 380 Kč 7 850 Kč 8 330 Kč  8 810 Kč  9 280 Kč 9 760 Kč 

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real / 
vodorovná hliníková lišta zakončená na ploše křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

možnost atypického 
provedení

ideální v kombinaci s Alumi hranou 



8

Nemo

dveře jsou zaskleny MDF 
rámečkem lakovaným tvrzenou 
barvou – efekt broušený hliník / 
jiný odstín rámečku za příplatek  
350 Kč/dveře / stejný odstín
rámečku jako dveře bez příplatku

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

Nemo I Nemo II Nemo III

laminát 5 000 Kč 5 560 Kč 6 110 Kč 

laminát plus 5 200 Kč 5 760 Kč 6 310 Kč
 

laminát real 5 650 Kč 6 210 Kč 6 760 Kč  
lakované H2O 5 690 Kč 6 220 Kč 6 750 Kč 

Výplň 

 

standardně děrovaná DTD, 
možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, lakovaných 
H2O dle vzorníku RAL (standardně bílá RAL 9003), lakovaných PU dle vzorníku RAL  
za příplatek

možnost atypického 
provedení

Monté / Monté Vision
design René Šulc, Inveno

DZAZGZ

zaskleno hliníkovou lištou Alumi

jednotná cena pro dveře š. 60–90

laminát 4 400 Kč 4 730 Kč 5 180 Kč  
laminát plus 4 600 Kč 4 930 Kč 5 380 Kč

 
laminát real 5 050 Kč 5 380 Kč 5 830 Kč 

 
lakované PU 5 450 Kč 5 770 Kč 6 200 Kč 

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze 
sklo o tloušťce 4 mm

Povrch 

 

Monté: vybrané dekory horizontálních laminátů - dub bělený, ořech tmavý 

Monté Vision:  všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, 

laminátů real a lakovaných PU

možnost atypického 
provedení

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
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Triumf

jednotná cena pro dveře š. 60–90

při objednávání dveří je třeba zadávat přesné rozměry 
dveří, neboť již vyrobené dveře nelze jakkoliv výškově 
upravovat / u varianty plných dveří je použita výplň 
Artemis nebo lamináty či dýha / lakované hladké  
jsou v polyuretanové nebo akrylátové barvě, Artemis  
v akrylátové barvě

connex čirý 6 630 Kč 6 180 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč x x 
 

connex mléčný, satinato 7 850 Kč 7 560 Kč 7 730 Kč 7 730 Kč x x 
 

mastercarre čirý 9 300 Kč 8 900 Kč 9 070 Kč 9 070 Kč x x 
 

pískovaný motiv 10 860 Kč 10 340 Kč 10 510 Kč 10 510 Kč x x 
 

laminát, laminát plus x x x x 5 520 Kč x 

connex čirý 7 270 Kč 6 740 Kč 7 100 Kč 7 100 Kč x x 
 

connex mléčný, satinato 8 430 Kč 8 090 Kč 8 260 Kč 8 260 Kč x x 
 

mastercarre čirý 9 810 Kč 9 320 Kč 9 750 Kč 9 750 Kč x x 
 

pískovaný motiv 11 290 Kč 10 700 Kč 10 910 Kč 10 910 Kč x x 
 

laminát real, Artemis x x x x 5 940 Kč 5 460 Kč

connex čirý 8 010 Kč 7 480 Kč 7 840 Kč 7 840 Kč x x 
 

connex mléčný, satinato 9 170 Kč 8 790 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč x x 
 

mastercarre čirý 10 550 Kč 10 060 Kč 10 280 Kč 10 280 Kč x x 
 

pískovaný motiv 12 040 Kč 11 440 Kč 11 650 Kč 11 650 Kč x x 
 

Artemis x x x x x 6 210 Kč

connex čirý  12 630 Kč 12 210 Kč 12 510 Kč 12 510 Kč x x 
 

connex mléčný, satinato 13 900 Kč 13 520 Kč 13 680 Kč 13 680 Kč x x 
 

mastercarre čirý  15 280 Kč 14 790 Kč 14 950 Kč 14 950 Kč x x 
 

pískovaný motiv  16 760 Kč 16 170 Kč 16 330 Kč 16 330 Kč x x 
 

dýha lakovaná PU    x   x   x   x   10 830 Kč x 

boční frýzy: laminát,       laminát plus + sklo nebo výplň

boční frýzy: laminát real, lakované PU nebo AC + sklo nebo výplň

boční frýzy: lakované Artemis AC + sklo nebo výplň

boční frýzy: dýha forte PU + sklo nebo výplň

I II III IV V – lakovanéV – laminát
Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, 
laminátů real, lakovaných PU, lakovaných Artemis AC  
(pouze do výšky dveří 219 cm) dle vzorníku RAL  
a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Výplň 

 

kombinace dřevěných bočních rámů s dveřní výplní  
(model II, III, IV s děrovanou DTD, model V s dveřní výplní voština)

Sklo 

 

dle zvoleného druhu, možno i jiné druhy skel včetně barevných / 
ve dveřích je použito bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm (4.4.2)

možnost atypického provedení

tento model dveří nelze osadit  
do obložkové zárubně FABI O
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dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / zasklení mořenou 
masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM /  
osazení hliníkovou lištou Alumi vč. výplně děrovaná DTD za příplatek 1 400 Kč/dveře / provedení 
kontrast lze dodat pouze u laminátových povrchů

Maxim

jednotná cena 
pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
horizontální laminát nelze ve v. 210

PK RZQZ

laminát 3 890 Kč 3 890 Kč 4 140 Kč 
 

laminát plus 4 090 Kč 4 090 Kč 4 340 Kč   
laminát real 4 540 Kč 4 540 Kč 4 790 Kč 

 
lakované H20 x 4 500 Kč 4 750 Kč   
lakované Artemis AC x 5 590 Kč 5 840 Kč 

 
dýha forte PU x 10 080 Kč x 

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real, lakovaných H2O  
(standardně bílá RAL 9003) nebo PU, lakovaných Artemis AC a dýhy forte PU nebo olejovoskované

možnost 
atypického 
provedení

Primum

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
horizontální laminát nelze ve v. 210

jednotná cena pro dveře š. 60–90

DZAZ

laminát 2 540 Kč 3 240 Kč 3 920 Kč 
 

laminát plus 2 740 Kč 3 440 Kč 4 120 Kč 
 

laminát real 3 190 Kč 3 890 Kč 4 570 Kč 
 

lakované H20 3 280 Kč 3 920 Kč 4 400 Kč  
 

lakované Artemis AC 4 370 Kč 5 010 Kč 5 490 Kč 
 

dýha forte PU 8 590 Kč 9 440 Kč 9 860 Kč 

cena dvoukřídlých dveří je  
dvojnásobkem ceny jednokřídlých / 
zasklení je zalištováno lištou č. 5, v 
provedení dýha forte pak masivní lištou č. 4, 
lištou Al za příplatek 1 200 Kč

P 

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, 
laminátů real, lakovaných H2O (standardně bílá RAL 9003) nebo PU, 
hladkých nebo whitex, lakovaných Artemis AC (jen do výšky dveří 
219 cm) a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, 
za příplatek možno i jiné druhy skel

provedení kontrast  
(bez rámečku, pouze hrana) lze dodat 
jen u laminátových povrchů

možnost atypického provedení
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Fénix
SZ SZPK PKEK EZ SZ I SZ II

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
horizontální laminát nelze ve v. 210

jednotná cena pro dveře š. 60–90
dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou č. 4 / 
zasklení mořenou masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč /  
provedení kontrast lze dodat pouze u laminátových povrchů

dveře jsou zaskleny hliníkovou lištou Alumi / u dekoru dýha 
forte lze osadit jen sklo o tl. 6 mm

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
(horizontální laminát nelze ve v. 210)

laminát 3 790 Kč 3 790 Kč 4 040 Kč 4 040 Kč 3 790 Kč 3 790 Kč 
 

laminát plus 3 990 Kč 3 990 Kč 4 240 Kč 4 240 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč
 

laminát real 4 440 Kč 4 440 Kč 4 690 Kč 4 690 Kč 4 440 Kč 4 440 Kč 
 

lakované H20 x 4 400 Kč x 4 650 Kč x 4 400 Kč 
 

lakované Artemis AC x 5 490 Kč x 5 740 Kč x 5 490 Kč 
 

dýha forte PU x 9 980 Kč x x x 9 980 Kč 

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek 
možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, lakovaných H2O (standardně bílá RAL 9003) nebo 
PU, lakovaných Artemis AC a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, 
laminátů real, lakovaných PU a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Výplň 

 

děrovaná DTD,  
možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila 
čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

laminát 5 180 Kč 5 180 Kč  
laminát plus 5 380 Kč 5 380 Kč

 
laminát real 5 830 Kč 5 830 Kč   
lakované PU 6 200 Kč 6 200 Kč  
dýha forte PU 10 460 Kč 10 460 Kč 

Fénix I Fénix IIIFénix II

možnost atypického provedení / lakované Artemis AC pouze do 
výšky dveří 219 cm

možnost atypického 
provedení
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Mada
WZ WZ WZ VZZZ ZZ ZZ YZ

jednotná cena pro dveře š. 60–90

zaskleno lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real a lakovaných PU

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

laminát 4 550 Kč 4 550 Kč 4 630 Kč 4 630 Kč 5 440 Kč 5 440 Kč 4 890 Kč 4 890 Kč  
laminát plus 4 750 Kč 4 750 Kč 4 830 Kč 4 830 Kč 5 640 Kč 5 640 Kč 5 090 Kč 5 090 Kč 
  
laminát real 5 200 Kč 5 200 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 6 090 Kč 6 090 Kč 5 540 Kč 5 540 Kč

lakované PU 6 250 Kč 6 250 Kč 6 330 Kč 6 330 Kč 7 140 Kč 7 140 Kč 6 590 Kč 6 590 Kč

Mada F Mada M Mada U

možnost atypického provedení

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210
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Retro

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

P 

Alex

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny obalovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / 
zasklení mořenou masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč

Povrch 

 

lakované H2O (standardně RAL 9001 – krémově bílá) / možno i lakované PU 
za příplatek

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek 
možno i jiné druhy skel

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno 
i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real

lakované H2O 3 280 Kč 5 190 Kč 5 700 Kč laminát 4 980 Kč 4 980 Kč 5 190 Kč 5 190 Kč 
 

laminát plus 5 180 Kč 5 180 Kč 5 390 Kč 5 390 Kč 
 

laminát real 5 630 Kč 5 630 Kč 5 840 Kč 5 840 Kč 

Alex III Alex IV
YZ PK GZ3 PK GZ4ZZ

možnost atypického 
provedení

možnost atypického 
provedení

zaskleno lakovanou lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5
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Trix Quartex
PK GZ3

jednotná cena pro dveře š. 60–90 jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny obalovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / zasklení mořenou 
masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč / u povrchu dýha forte nejsou možné 
rámečky SLIM / provedení kontrast lze dodat pouze u laminátových povrchů / dekory 
dýha forte a lakované jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

dveře jsou zaskleny obalovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / zasklení mořenou 
masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč / u povrchu dýha forte nejsou možné 
rámečky SLIM / provedení kontrast lze dodat pouze u laminátových povrchů / dekory 
dýha forte a lakované jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, 
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno  
i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, lakovaných H2O  
a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá,  
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné 
druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, lakovaných H2O  
a dýhy forte PU nebo olejovoskované

laminát 5 450 Kč 5 450 Kč 
 

laminát plus 5 650 Kč 5 650 Kč 
 

laminát real 6 100 Kč 6 100 Kč

lakované H2O  x 6 830 Kč 
dýha forte PU x 13 400 Kč

laminát 5 610 Kč 5 610 Kč 5 610 Kč 
 

laminát plus 5 810 Kč 5 810 Kč 5 810 Kč 

laminát real 6 260 Kč 6 260 Kč 6 260 Kč

lakované H2O x x 6 980 Kč  
dýha forte PU x x 14 050 Kč 

PK GZ3 GZ4

možnost atypického 
provedení

možnost atypického 
provedení
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jednotná cena pro dveře š. 60–90 jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny obalovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / zasklení mořenou 
masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč / u povrchu dýha forte nejsou možné 
rámečky SLIM / provedení kontrast lze dodat pouze u laminátových povrchů / dekory 
dýha forte a lakované jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

dveře jsou zaskleny obalovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / 
zasklení mořenou masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč

Nexis Rubika

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, 
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné 
druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, lakovaných H2O  
a dýhy forte PU nebo olejovoskované

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, 
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné 
druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus a laminátů real a lakovaných H2O

laminát 5 720 Kč 5 720 Kč 5 720 Kč   
laminát plus 5 920 Kč 5 920 Kč 5 920 Kč

 
laminát real 6 370 Kč 6 370 Kč 6 370 Kč  
lakované H2O x x 7 100 Kč
 
dýha forte PU x x 15 480 Kč 

laminát 4 130 Kč 4 130 Kč 4 130 Kč 
 

laminát plus 4 330 Kč 4 330 Kč 4 330 Kč
 

laminát real 4 780 Kč 4 780 Kč 4 780 Kč

lakované H2O x x 7 310 Kč

GZ3 GZ3GZ5 GZ6PK PK

možnost atypického 
provedení

možnost atypického 
provedení
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Betty
BN E P1KBKAKP2KP2N P1NAN D

laminát 4 550 Kč 5 220 Kč 5 890 Kč 4 130 Kč 5 890 Kč 5 150 Kč 5 550 Kč 6 000 Kč 6 250 Kč 5 190 Kč 
 

laminát plus 4 750 Kč 5 420 Kč 6 090 Kč 4 330 Kč 6 090 Kč 5 350 Kč 5 750 Kč 6 200 Kč 6 450 Kč 5 390 Kč 
 

laminát real 5 200 Kč 5 870 Kč 6 540 Kč 4 780 Kč 6 540 Kč 5 800 Kč 6 200 Kč 6 650 Kč 6 900 Kč 5 840 Kč   
lakované H2O 5 140 Kč 5 770 Kč 6 300 Kč 4 710 Kč 6 090 Kč 5 410 Kč x x x x 

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / zasklení mořenou masivní lištou je možné za příplatek 300 Kč /  
označení N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta / u modelu D možnost lišty Alumi za příplatek 1 500 Kč

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real a lakovaných H2O (standardně bílá RAL 9003) nebo lakovaných PU a AC za příplatek

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

možnost atypického provedení
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Wendy

laminát 4 980 Kč 5 890 Kč 6 520 Kč 4 660 Kč 6 140 Kč 5 510 Kč 6 040 Kč 6 570 Kč 6 840 Kč 5 550 Kč 
  
laminát plus 5 180 Kč 6 090 Kč 6 720 Kč 4 860 Kč 6 340 Kč 5 710 Kč 6 240 Kč 6 770 Kč 7 040 Kč 5 750 Kč 
 
laminát real 5 630 Kč 6 540 Kč 7 170 Kč 5 310 Kč 6 790 Kč 6 160 Kč 6 690 Kč 7 220 Kč 7 490 Kč 6 200 Kč 
  
lakované H2O 5 560 Kč 6 300 Kč 6 830 Kč 5 140 Kč 6 510 Kč 5 940 Kč x x x x  

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny mořenou nebo lakovanou masivní lištou v profilu 1 nebo 4 / 
označení N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta

P1KBNAN P2K AK BKEP1N DP2N

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), vybrané dekory laminátů plus: antracit, bílý samet, dub medový, dub šedý, eben africký, jasan hnědý, jilm šedý, pinie šedá 
a laminát real: dub tabákový a dále lakované H2O (standardně bílá RAL 9003) nebo lakované PU za příplatek

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

možnost atypického provedení
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Peggy
BN E P1KBKAKP2KP2N P1NAN D

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny masivní mořenou nebo lakovanou lištou v profilu 1 / označení 
N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

možnost atypického provedení

laminát 4 980 Kč 5 890 Kč 6 520 Kč 4 660 Kč 6 140 Kč 5 510 Kč 6 040 Kč 6 570 Kč 6 840 Kč 5 550 Kč 
  
laminát plus 5 180 Kč 6 090 Kč 6 720 Kč 4 860 Kč 6 340 Kč 5 710 Kč 6 240 Kč 6 770 Kč 7 040 Kč 5 750 Kč 

laminát real 5 630 Kč 6 540 Kč 7 170 Kč 5 310 Kč 6 790 Kč 6 160 Kč 6 690 Kč 7 220 Kč 7 490 Kč 6 200 Kč 
  
lakované H2O 5 560 Kč 6 300 Kč 6 830 Kč 5 140 Kč 6 510 Kč 5 940 Kč x x x x

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), vybrané dekory laminátů plus: antracit, bílý samet, dub medový, dub šedý, eben africký, jasan hnědý, jilm šedý, pinie šedá, třešeň americká 
a laminát real: dub tabákový dále lakovaných H2O (standardně bílá RAL 9003) nebo lakovaných PU za příplatek
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Linie 

jednotná cena pro dveře š. 60–90

prosklené dveře jsou zaskleny lakovanou lištou č. 4

Povrch 

 

hladký povrch s drážkováním v ploše / lakováno akrylátovou barvou (standardně bílá RAL 9003), / standardně v laku AC bílá RAL 9003, možno i ve vybraných odstínech dle vzorníku RAL bez příplatku

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

lakované AC          5 280 Kč 5 280 Kč 6 570 Kč 6 570 Kč 6 820 Kč 6 820 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč    5 280 Kč   5 280 Kč   5 280 Kč 5 280 Kč   
  

Linie Horizon Linie FrameLinie Vertik

možnost atypického provedení

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

L4 L2 L2 R1 RV2 RH4

cena dvoukřídlých dveří je dvojnásobkem ceny jednokřídlých
možnost atypického umístění drážek v ploše dveří na vyžádání / za 
grafické zpracování pro výrobu příplatek 500 Kč/dveře, za nastavení 
technologie ve výrobě příplatek 1 000 Kč/dveře / pokud jsou v zakázce 
další dveře ve stejném vzhledu drážkování, je příplatek účtován  
v zakázce pouze jednou 

L2 QZL2 SZ K1 K3L4 QZL4 SZ
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Kubik
P BZ  EZ

lakované AC – hladké 4 120 Kč  5 390 Kč  5 810 Kč 

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny lakovanou masivní lištou v profilu 1

cena dvoukřídlých dveří je dvojnásobkem ceny jednokřídlých

Povrch 

 

profilované dveřní desky s hladkým povrchem / lakováno akrylátovou barvou 
(standardně bílá RAL 9003) nebo vybranými odstíny barev RAL

Výplň 

 

voštinová výplň

Sklo 

 

matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, 
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno
i jiné druhy skel

možnost atypického 
provedení na vyžádání

Klermont

jednotná cena pro dveře š. 60–90

dveře jsou zaskleny lakovanou masivní lištou v profilu 1

P BZ EZ

cena dvoukřídlých dveří je dvojnásobkem ceny jednokřídlých

Povrch 

 

profilované dveřní desky s kresbou dřeva / lakováno vodou ředitelnou barvou (standardně  
bílá RAL 9003) nebo akrylátovou barvou AC za příplatek

Výplň 

 

voštinová výplň

Sklo 

 

float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel

lakované H2O – pór 2 330 Kč  3 600 Kč  4 020 Kč 

možnost atypického 
provedení na vyžádání
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uvedená cena je za skleněné dveře bez 
kování, cena kování je závislá na zvoleném 
typu / možno dodat jiné motivy pískování,  
i s vlastní grafikou / dvě cenové hladiny:  
pro š. 60 - 70 a š. 80 - 90

Celoskleněné dveře a stěny
Float čirý Satinato

CAG 01–CI

Cikcak
CAG 03–KO

KostkyČtyřlístek
CAG 02–CT

Pampeliška
CAG 04–PA

Sklo 

 

kalené sklo tl. 8 mm 

Grafika 

 

Uvedené pískované motivy: cena dveří s pískovanou grafikou je v provedení skla float čirý nebo satinato včetně 
pískování motivu grafiky.

Všechny nabízené dveře lze dodat za stejnou cenu v provedení pozitiv nebo negativ: 
pozitiv = grafika zobrazena pískováním,
negativ = grafika ponechána v provedení konkrétního skla, ostatní plocha pískovaná.
Další motivy pískování nebo gravírování pro celoskleněné dveře lze vybrat z kolekce VV sklo nebo JAP, cena na vyžádání.

Celoskleněné stěny 

 

Celoskleněné stěny umí prostor dokonale fyzicky oddělit a zároveň ho opticky ponechat volný. Skla lze jakkoliv 
dekorovat a tím designově propojit s exteriérem i interiérem. Variant celoskleněných stěn pro funkční oddělení 
prostoru je velmi mnoho. Kombinovat lze všechny základní prvky: dveře, boční světlíky i nadsvětlíky. Max. rozměry 
jedné tabule skla jsou šířka 1 450 mm, výška 3 000 mm. Standardně jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního 
skla tl. 10 mm či 12 mm, čímž je zaručena jejich maximální bezpečnost a vysoká odolnost proti rozbití. Všechna 
skla jsou certifikována. Zvuková neprůzvučnost skla dosahuje v případě 12mm skla 35 dB. Systém rohového kování 
je plně kombinovatelný s kováním pro dveře a umožňuje všechny způsoby zamykání. Kotvení celoskleněných 
tabulí k podlaze a stropní konstrukci se provádí pomocí zapuštěných či přiznaných kovových U-profilů. Ceny jsou 
kalkulovány na poptávku a podle konkrétního zaměření.

Povrchová úprava skla NANOTISK 

 

Nanotisk je nejnovější patentovaná technologie pro digitální potisk skla, která je ideální pro individuální potisk dveří ze skla v jakékoliv grafice.

š. 60 - 70  3 300 Kč  3 992 Kč 
 

š. 80 - 90  4 290 Kč  5 190 Kč 

  7 192 Kč 7 192 Kč 7 192 Kč  7 192 Kč  7 192 Kč 7 192 Kč 8 762 Kč 8 762 Kč 

 9 350 Kč 9 350 Kč 9 350 Kč  9 350 Kč  9 350 Kč 9 350 Kč 11 390 Kč 11 390 Kč 

možnost atypického 
provedení na vyžádání

Torrente
Torrente

Lamine
Lamine

Crosta
Crosta

Albero
Albero



22

Základní protipožární dveře 
EI/EW 30

Protipožární prosklené 
stěny EI/EW 30

PYROBOARD  

P 

PYROPANE  

GZ  

PYROPANE  

AZ  

PYROGLASS  

DZ  

 
laminát 
 

  
laminát plus  

 
 
laminát real 
 

 
 
lakované H20  
 

 
 
lakované Artemis AC 
 

 
 
dýha forte PU 
  

EI/EW: 4 240 Kč

EI/EW: 4 440 Kč 

EI/EW: 4 890 Kč

EI/EW: 4 980 Kč

EI/EW: 6 070 Kč 

EI/EW: 10 290 Kč

EI: 14 650 Kč
EW: 11 650 Kč

EI: 14 850 Kč
EW: 11 850 Kč

EI: 15 300 Kč
EW: 12 300 Kč 

EI: 15 390 Kč
EW: 12 390 Kč

EI: 16 480 Kč
EW: 13 480 Kč 

EI: 20 700 Kč
EW: 17 700 Kč

EI: 17 650 Kč
EW: 14 650 Kč

EI: 17 850 Kč
EW: 14 850 Kč

EI: 18 300 Kč
EW: 15 300 Kč 

EI: 18 390 Kč
EW: 15 390 Kč

EI: 19 480 Kč
EW: 16 780 Kč 

EI: 23 700 Kč
EW: 20 700 Kč

EI: 23 650 Kč
EW: 20 650 Kč

EI: 23 850 Kč
EW: 20 850 Kč

EI: 24 300 Kč
EW: 21 300 Kč 

EI: 24 390 Kč
EW: 21 390 Kč

EI: 25 480 Kč
EW: 22 480 Kč 

EI: 29 700 Kč
EW: 26 700 Kč

dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 90/80 mm / prosklené dveře 
jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním rámečkem  
v profilu č. 7 (viz str. 30) / dveře PYROBOARD, PYROPANE  
a PYROGLASS lze osadit do rámové či obložkové zárubně,  
PYROBOARD i do zárubně kovové / doporučujeme dveřní samozavírač

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, laminátů real, 
lakovaných H2O, lakovaných Artemis AC, dýhy forte PU nebo olejovoskované

Sklo 

 

standardně 
protipožární

provedení dveří s nadsvětlíkem

provedení bočního světlíku

možnost atyp. 
provedení a max. 
certifikované rozměry 
na vyžádání

NADSVĚTLÍK

m
ax

. 3
50

 c
m

dv
eř

e 
m

ax
. 2

10
 c

m

max. 185 cm

unikátní systém protipožárních prosklených stěn  
s nadsvětlíkem v konstrukci obložkové zárubně  
a s bočním světlíkem v konstrukci rámové

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), laminátů plus, 
laminátů real, lakovaných H2O, lakovaných Artemis AC a dýhy forte PU 
nebo olejovoskované

Sklo 

 

standardně 
protipožární

možnost 
atypického 
provedení

provedení včetně dveří plné 2/3 sklo 3/3 sklo 

laminát 13 250 Kč/m2  16 430 Kč/m2  17 490 Kč/m2

laminát plus 13 450 Kč/m2  16 630 Kč/m2  17 690 Kč/m2

laminát real 13 900 Kč/m2  17 080 Kč/m2  18 140 Kč/m2 
 

lakované H2O 13 780 Kč/m2  15 900 Kč/m2  18 020 Kč/m2  
lakované AC, PU 14 870 Kč/m2  16 990 Kč/m2  19 110 Kč/m2 

 
dýha forte PU 18 020 Kč/m2  20 140 Kč/m2  24 380 Kč/m2 

boční světlík bez dveří 
 

lakované H2O 15 900 Kč/m2  

lakované AC, PU 16 960 Kč/m2 
 

dýha forte PU 18 020 Kč/m2 

BOČNÍ SVĚTLÍK

neomezené napojování modulů

m
ax

. 3
50

 c
m

max. 
100 cm
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Ostatní protipožární dveře EI/EW 30
Všechny uvedené ceny  

jsou v Kč bez DPH
PYROBOARD – plné protipožární dveře

rozměr dveří: jednokřídlé 60–90 cm
Alumi Vertik P, Alumi Horizon P, Alumi Ruby P, Betty P1N 

a P2N, Wendy P1N a P2N, Peggy P1N a P2N, Linie Horizon 
L2, L4, K1, K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2, RH4

laminát, laminát plus, 
laminát real,  

lakované H2O, dýha forte PU
cena dle platného ceníku + EI/EW 30 za příplatek 1 700 Kč

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH PYROPANE – částečně prosklené protipožární dveře

rozměr dveří: jednokřídlé 60–90 cm

cena dle platného ceníku
+ EI/EW 30 za příplatek 1 700 Kč

Betty AN, Maxim QZ, Fénix SZ, Alex III a IV GZ

+ v případě skla EI 30 příplatek 12 500 Kč
+ v případě skla EW 30 příplatek 9 500 Kč

laminát, laminát plus, laminát real,  
lakované H2O, dýha forte PU   

Nexis GZ5, Quartex GZ4, Trix GZ

+ v případě skla EI 30 příplatek 18 500 Kč
+ v případě skla EW 30 příplatek 12 500 Kč

Všechny uvedené ceny  
jsou v Kč bez DPH

PYROSMOKE – plné protipožární a kouřotěsné falcové dveře

rozměr dveří: jednokřídlé 60–90 cm
Alumi Vertik P, Alumi Horizon P, Alumi Ruby P, Primum P,

 Betty P1N a P2N, Wendy P1N a P2N, Peggy P1N a P2N, Linie Horizon 
L2, L4, K1, K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2, RH4

laminát, laminát plus,  
laminát real,  

lakované H2O, dýha forte PU
cena dle platného ceníku

+ EI/EW 30 za příplatek 1 700 Kč*
+ příplatek za kouřotěsnost 2 500 Kč

S požární odolností EI/EW 30 DP3

S požární odolností EI/EW 30 DP

* U dveří Primum P se nepřipočítává, výchozí cena je za Primum P EI/EW 30 (PYROBOARD).

dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 90/80 mm / 
prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným 
masivním rámečkem v profilu č. 7 (viz str. 30) / dveře 
PYROPANE a PYROGLASS lze osadit do rámové či 
obložkové zárubně, PYROBOARD i do zárubně kovové

Protihluková úprava (RW) 

 

30 dB –  příplatek ke dveřím s děrovanou DTD 1 300 Kč,  
ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč

32 dB –  příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč,  
u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava v ceně

36 dB –  příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 650 Kč,  
u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava za 
příplatek 600 Kč 

V ceně není dveřní práh ani padací lišta (musí být minimálně 
se stejným nebo vyšším parametrem požadovaného útlumu 
dveří), případně těsnění do ocelové zárubně. Platí pro otočné 
falcované dveře. Verze 32 dB a 36 dB pouze v kombinaci  
s ocelovou zárubní.

Prahové padací lišty 

 

• prahové nepožární – 500 Kč
• prahové požární – 1 200 Kč

Prahy naleznete na str. 25.

Klima 

 

Povrch: všechny dekory laminátů vč. horizontálních, laminátů plus, laminátů real, lakovaných H2O, 
PU,  AC, lakovaných Artemis AC a dýhy forte PU nebo olejovoskované

speciální konstrukce brání průniku vlhkosti do dveří a tím zabraňuje následné deformaci  
a nechtěným změnám tvaru / součástí konstrukce dveří Klima II a Klima III je hliníková 
vrstva / vhodné modely Klima dveří CAG: Primum P, Alumi P, Betty P1N, Betty P2N, Wendy 
P1N, Wendy P2N, Peggy P1N, Peggy P2N, Linie Horizon L4, L2, K1, K3, Linie Vertik L2, 
Linie Frame R1, RV2, RH4

Klima S I – bez příplatku / Klima AL II + 1 190 Kč/křídlo / Klima AL III + 1 500 Kč/křídlo / 
příplatek je připočítáván k ceně plných dveří s děrovanou nebo plnou dřevotřískovou 
výplní (DTD)
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laminát 8 500 Kč 
 

laminát plus 8 700 Kč 
 

laminát real 9 150 Kč 
 

lakované PU 10 130 Kč

dýha forte PU 14 550 Kč

laminát 10 500 Kč 
 

laminát plus 10 700 Kč 
 

laminát real 11 150 Kč

lakované PU 12 130 Kč
 

dýha forte PU 16 550 Kč

 
 
 

 
bezpečnostní kování: FAB BK 325, třída BT3, s překrytem vložky, IROX vzhled broušený nerez, madlo/klika 
– cena 1 690 Kč
základní bezpečnostní vložka: (PWIL0001H) 30/35 RC3 s havarijní funkcí vč. 5 ti klíčů  518,- Kč 
dveřní kukátko: (chrom, mosaz, bronz, nikl) s krytkou – cena 165 Kč; podložka pod kukátko  
(chrom, mosaz, bronz) – cena 65 Kč (možná i jiná provedení) 
dveřní samozavírač: typ GEZE TS 2000V stříbrný včetně ramínka a úpravy dveří, bez vypnutí aretace, pro 
požární a bezpečnostní dveře do váhy 100 kg – cena 1 750 Kč; montážní podložka cena – 300 Kč  
(možná i jiná provedení)

zámek Danalock BLE: pro možnost automatického zamykání a odemykání např. chytrým telefonem viz. str. 25

Bezpečnostní protipožární dveře EI/EW 30
Bezpečnostní třída RC2 Bezpečnostní třída RC3

PYROSAFE 
BT2

PYROSAFE 
BT3

K bezpečnostním dveřím standardně  
nabízíme skladem tyto komponenty:

plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou 
zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní 
prvky, 3 závěsy / + 2 pasivní prvky proti 
vysazení a vylomení / masivní vyztužený 
rám ze smrkového dřeva / protihluková 
úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní  
s těsněním, dveřním prahem nebo padací 
lištou 32 dB)

plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou 
zárukou, rozteč 72 mm / + 3 aktivní 
prvky, 3 závěsy / + 3 pasivní prvky proti 
vysazení a vylomení / masivní vyztužený 
rám z dubového dřeva / protihluková  
úprava 32 dB (platí pro komplet se 
zárubní s těsněním, dveřním prahem 
nebo padací lištou 32 dB)

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), 
laminátů plus, laminátů real, lakované PU a dýhy PU 
nebo olejovoskované

Povrch 

 

všechny dekory laminátů (včetně horizontálních), 
laminátů plus, laminátů real, lakované PU a dýhy PU 
nebo olejovoskované

bez Klima úpravy bez Klima úpravy 
zámek FAB X57 zámek FAB X57

možnost atypického provedení na vyžádání

dveře Alumi P (Vertik, Horizon, Ruby), Wendy P1N a P2N,  
Peggy P1N a P2N, Betty P1N a P2N, Linie Horizon L4, L2, K1, 
K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2, RH4 lze vyrobit  
s bezpečnostní a protipožární úpravou (EI/EW 30) za 
příplatek k ceně základního modelu – třída BT2 za 5 930 Kč, 
třída BT3 za 7 610 Kč / součástí protihlukové úpravy není 
dveřní práh nebo padací lišta, nutno dokoupit

laminát 9 690 Kč 
 

laminát plus 9 890 Kč
 

laminát real 10 340 Kč

lakované PU 11 320 Kč 
 

dýha forte PU 15 740 Kč 

včetně Klima II úpravy 
laminát 11 690 Kč 

 
laminát plus 11 890 Kč 

 
laminát real 12 340 Kč

lakované PU 13 320 Kč 
 

dýha forte PU 17 740 Kč 

včetně Klima II úpravy 
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Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře
Typ zárubně Zárubeň RC2 Zárubeň RC3

na tloušťku příčky 10 cm 3 200 Kč 4 000 Kč

na tloušťku příčky 15 cm 3 500 Kč 4 300 Kč

Typ zárubně Zárubeň RC2

na tloušťku příčky 10 cm 4 100 Kč

na tloušťku příčky 15 cm 4 400 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění, 3 panty TRIO, 
provedení pro zámek FAB X57, šedý základní nátěr.

V ceně je šedé PVC těsnění, 3 panty TRIO, provedení pro zámek 
FAB X57, šedý základní nátěr.

Ocelová zárubeň pro bezpečnostní dveře RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm Ocelová skládaná obložková zárubeň pro bezpečnostní 
dveře RC2 jmenovité šířky 80, 90 cm

Příplatky
(velikost zárubně)
atypická výška zárubně: 500 Kč
atypická šířka zárubně: 500 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 101–149 mm): 650 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 151–200 mm): 650 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 201–250 mm): 850 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 251–300 mm): 1 350 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 301–400 mm): 1 650 Kč

jiné těsnění:
silikonové bílé nebo hnědé těsnění: 300 Kč/dveře 
povrchová úprava v jiné barvě:
prášková barva dle vzorníku RAL – cena na vyžádání

možnost dodání zárubně bez zabudování do podlahy bez příplatku

ocelové skládané zárubně dostupné od 1. 6. 2019 

Zámek Danalock BLE
Zámek umí odemknout dveře pomocí např. chytrého telefonu, spolupracuje  
s aplikací Danalock pro iOS a Android a zaznamenává každé odemknutí  
a zamknutí zámku. V případě potřeby je možné přidělit dočasnou možnost 
vstupu. Zabezpečení 256 bitovým AES šifrováním a TPM čipem. 
Napájení čtveřicí CR123A baterií (životnost 9 000 cyklů). 
Systém obsahuje zámek, redukci DCSLAE a 4 ks baterie CR123A,  
celkem za cenu: 5 000 Kč/ks. 
Nutné dokoupit cylindrickou vložku podle velikosti dveřního kování, např. 
cylindrická vložka RC3 rozměr 30/40 s havarijní funkcí vč. 3 klíčů  
za cenu 528 Kč bez DPH. 
Další možnosti na vyžádání. 

Dveřní prahy

Tloušťka 20 mm, šířka 100 mm

Dveřní prahy buk a dub

délka (mm) cena za ks

bez povrchové 
úpravy – nelakované

600 150 Kč

700 165 Kč

800 180 Kč

900 195 Kč

Dveřní prahy buk a dub

délka (mm) cena za ks

mořené a lakované –  
transparentní lak

600 240 Kč

700 255 Kč

800 270 Kč

900 285 Kč

u vybraných dekorů dveří jsou prahy dodávány 
pouze v základním provedení prahu (dub nebo 
buk) bez moření nebo na požádání v moření do 
přibližného odstínu nabízených dekorů

• příplatek za šířku 150 mm: 80 Kč
• příplatek za šířku 200 mm: 150 Kč

Padací prahové lišty naleznete na straně 29.
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Provedení dveří a příplatky
Dveře posuvné podél zdi bez obložkové zárubně Dveře posuvné podél zdi s obložkovou zárubní

Dveře posuvné do stavebního pouzdra

jednokřídlé bez 
dorazové nohy dvoukřídlé

dvoukřídlé

jednokřídlé

jednokřídlé

dvoukřídlé jednokřídlé s dorazovou nohou
jednokřídlé  

s dorazovou nohou

dvoukřídlé teleskopické dvoukřídlé – synchronizace

Posuvné dveře: stejná cena jako u otočných,  
v případě provedení laminát příplatek 200 Kč 

Posuvný mechanismus: cena 450 Kč 
Kolejnice, délka do 200 cm: cena 600 Kč 
Kolejnice, délka do 300 cm: cena 900 Kč 

Garnýž nad délku 238 cm (u povrchu laminát nad délku 
275 cm) je ze 2 částí, maximální celková délka 476 cm. 
Maximální celková výška dorazové nohy 238 cm.  
U provedení FABI M je spoj garnýže a dorazové nohy na 
pokos, u ostatních provedení je spoj natupo.

krycí garnýž

Posuvné dveře: stejná cena jako u otočných, v případě provedení laminát příplatek 200 Kč 

Obložková zárubeň FABI P (viz ceník zárubní na str. 33) 

Základní zadlabávací mušle pro posuvné dveře do stavebního pouzdra a před stěnu: oválné, kulaté, hranaté / cena za pár 
600 Kč nebo 1 000 Kč v případě zamykání (OZ, WC) – nelze u hranatých

Hliníkový profil do posuvných dveří pro spodní vedení trnu za příplatek 250 Kč.

Posuvné dveře: stejná cena jako u otočných, v případě provedení laminát  
příplatek 200 Kč (za ABS hranu) 

Tytéž komponenty jako u dveří posuvných podél zdi bez obložky, pouze krycí garnýž
hlubší typ č. 2 (cena stejná jako u typu č. 1) 

Obložková zárubeň FABI S, FABI H a FABI M: slepá (viz ceník zárubní na str. 32 a 33)

dorazová noha

cena délka délka délka
  do 238 cm nad 238 cm do 238 cm
 
laminát, plus, real 1 500 Kč 3 000 Kč 1 500 Kč
 
lakované H2O   1 800 Kč 3 600 Kč 1 800 Kč
 
dýha forte PU   2 500 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč

FABI M – hliník   2 500 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč 

možnost atypického provedení

Provedení rámečků SLIM 

 

Dveřní zapuštěné rámečky typu SLIM jsou moderní a vkusnou alternativou 
standardních typů. Mohou být zasklívací nebo kazetové. Oproti běžným rámečkům 
vystupují jen mírně nad povrch dveřního křídla (asi 2 mm) a kolem rámečku je 
vyfrézovaná drážka, jež celé řešení zvýrazňuje. Lze je použít u všech dveří označených 
piktogramem. Nelze je použít u hliníkových rámečků (model Alumi, Monté, Fénix III),  
u modelu Primum a u povrchu dýha forte.  
Příplatek: 
•  u dveří řady Fénix I a II, Maxim, Mada F a M, Nemo, Retro, Betty: 500 Kč,  

Linie: L2 SZ, L2 QZ, L4 SZ a L4 QZ
• u dveří řady Alex III, Trix: 700 Kč 
• u dveří řady Quartex, Alex IV, Nexis, Rubika: 900 Kč

Tichý doraz, synchro  

 

Oboustranný tichý doraz BIAS TM DS k posuvným dveřím – příplatek 2 600 Kč/dveře.
Možno použít do pouzdra Eclisse, do garnýže FABI S, FABI H a FABI M, a to jak na 
dřevěné, tak celoskleněné dveře.
Synchro pro dvoukřídlé posuvné dveře do garnýže a do st. pouzdra: 2 000 Kč.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
P  

jednokřídlo
AZ  

jednokřídlo
DZ 

 jednokřídlo
P/AZ  

jednokřídlo
P/DZ  

jednokřídlo
dvoukřídlo

laminát
dveře 4 230 Kč 5 290 Kč 5 930 Kč 4 760 Kč 5 080 Kč 2x cena jednokřídla

zárubeň 3 390 Kč 3 390 Kč  3 390 Kč 3 390 Kč 3 390 Kč 4 070 Kč

laminát plus
dveře 4 450 Kč 5 510 Kč 6 140 Kč 4 980 Kč 5 295 Kč 2x cena jednokřídla

zárubeň 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 4 320 Kč

laminát real
dveře 4 920 Kč 5 980 Kč 6 620 Kč 5 450 Kč 5 770 Kč 2x cena jednokřídla

zárubeň 3 760 Kč 3 760 Kč 3 760 Kč 3 760 Kč 3 760 Kč 4 520 Kč

lakované PU/AC
dveře 5 650 Kč 6 770 Kč 7 330 Kč 6 210 Kč 6 490 Kč 2x cena jednokřídla

zárubeň 4 590 Kč 4 590 Kč 4 590 Kč 4 590 Kč 4 590 Kč 5 510 Kč

dýha forte PU
dveře 10 270 Kč 11 380 Kč 11 940 Kč 10 825 Kč 11 105 Kč 2x cena jednokřídla

zárubeň 5 940 Kč 5 940 Kč 5 940 Kč 5 940 Kč 5 940 Kč 7 130 Kč

pojezdový mechanismus 1 390 Kč 2x cena jednokřídla

skládací dveře levéskládací dveře pravé

každé křídlo ze skládacího kompletu je opatřeno 
zádlabem pro oválnou nebo hranatou misku / v ceně 
dveří nejsou započítány zadlabací misky ani zámky, 
cena za misky 600 Kč/pár / pro otevírání dveří  
je třeba použít misku s prodlouženou vnitřní hranou 
pro snadné uchopení / maximální možná výška dveří 
je 220 cm / panty lze zvolit pouze v provedení nikl 
lesk

Provedení se třemi panty ve zlomu, dovírání do drážky s těsněním.

Skládací dveře Heligon 

 

Vyrábíme jednokřídlé a dvoukřídlé v plném nebo proskleném provedení, standardně opatřené ABS hranou. 
• Jednokřídlé = dveře šíře do max. 100 cm (2 x 50 cm), zárubeň od tloušťky příčky min. 100 mm.
• Prosklené skládací dveře lze vyrobit pouze s použitím profilů lišt č. 4 či 5 (viz profily lišt na str. 30).
• Při objednání dveří je nutné uvádět rozměry stavebního otvoru a orientaci při otevírání dveří. 

Heligon II

Posuvný systém HÄFELE Slido J
Moderní minimalistický posuvný systém HÄFELE pro jednokřídlé 
i dvoukřídlé dřevěné i celoskleněné dveře. Vhodný pouze na 
rovné zdi! Profily systému jsou hliníkové a jejich povrch je 
eloxovaný světle stříbrný. Lze v kombinaci bez zárubně nebo  
se slepou zárubní FABI S a FABI H. Nelze dodat v kombinaci 
s dorazovou nohou. Nosnost systému je podle použitých 
komponentů do 80 kg na dveřní křídlo. 

Cena systému je na vyžádání dle konkrétního provedení. 
Orientační cena systému pro provedení jednokřídlých dveří  
(vč. úpravy dveří) je 5 000 Kč.

Posuvný systém HÄFELE Slido F: provedení černý eloxovaný 
hliník

Výplň 

 

voštinová výplň

Sklo 

 

float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možné 
jiné druhy skla / zasklení lištou 
č. 4 nebo č. 5 

Posuvný systém Design line, Thor rock
Posuvný systém industriálního 
charakteru s možností tlumení 
dorazu a dotahu dveří.

Různá provedení designu pro 
jednokřídlé i dvoukřídlé dřevěné 
dveře. Ceny systému jsou uvedeny  
v samostatném ceníku na 
vyžádání. 

P AZ P/AZDZ P/DZ



28

Oblá hrana 

Oblou hranu na svislých hranách dveří a na svislých hranách ostění zárubně lze dodat  
v povrchu laminát, laminát plus, laminát real a lakované za příplatek 200 Kč/ks dveří nebo 
zárubně. 

Hrana Multiplex 

 

Hrana ve vzhledu bukové překližky Multiplex pro falcové i bezfalcové dveře (ideální řešení pro 
barevné odstíny dveří v povrchu HPL) zdarma.

Hrana Alumi 

 

Hliníková hrana v provedení povrchu champagne nebo stříbrná (ideální v kombinaci s dveřmi  Alumi 
nebo pro dveře v povrchu HPL UNI barvy) – pro bezfalcové i falcové dveře za příplatek 1 000 Kč.
Nelze v provedení protipožárních a bezpečnostních dveří, k modelům dveří Kitty, Triumf, Heligon, 
pro dvoukřídlé otočné dveře, v povrchové úpravě lakováním a na dveřích pro skryté zárubně.  
K dipozici pro povrch laminát, laminát plus, laminát real a dýha.

ABS hrana 

 

Pouze pro bezfalcové provedení dveří. Pro bezfalcové otočné dveře v provedení laminát je dodávána 
standardně a je již započtena v ceně příplatku za bezfalcové provedení kompletu. U posuvných  
bezfalcových dveří v provedení povrchu laminát s příplatkem 200 Kč/dveře. 
Možnost dodání dveří bez ABS hrany (vhodné pro modely dveří Kitty, Triumf nebo na dveře  
v kombinaci se zárubní FABI H).

HPL povrch 

 

Vysokotlaký laminát 0,8 mm v dekorech totožných s laminátem s velmi vysokou povrchovou odolností 
určený do vysoce namáhaných prostor (veřejné budovy apod.). Provedení HPL je možné  
u standardních dveří (60, 70, 80, 90 x 197) u vybraných dekorů laminát buk světlý, dub bělený,  
dub bardolino, ořech tmavý, ořech přírodní, šedý, akácie světlá a laminát plus: antracit, dub medový,  
a to za příplatek 1 600 Kč/dveře. Cena ostatních standardně nabízených dekorů z naší kolekce  
v povrchu laminát a laminát plus za příplatek 2 600 Kč/dveře. Cena a dostupnost jiných dekorů 
včetně laminátu real a jiných rozměrů v provedení HPL na vyžádání. Nelze vyrobit u modelů dveří 
Alumi, Nemo, Fenix II, Monté, Monté Vision.

Bezfalcové (bezpolodrážkové) provedení 

 

Většinu modelů dveří a zárubní na tl. stěny od 10 cm lze dodat v bezfalcovém provedení.  
Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za bezfalcový set:
•  v případě skrytých pantů pro komplet dveří s obložkovou zárubní 2 750 Kč (obsahuje úpravu 

dveří a zárubní, ABS hranu 200 Kč, magnetický zámek 300 Kč a 2 ks skrytých pantů KUBIKA  
1 150 Kč/ks) 

• možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 500 Kč/ks pant
•  v případě viditelných pantů pro komplet s ocelovou zárubní 500 Kč 

(bezfalcové provedení v dekoru laminát bílý samet lze pouze u zárubně FABI H)
• u dveří vyšších než 197 cm nutno osadit třetí pant za příplatek 1 150 Kč

Dýha forte sukatá 

 

•  Kartáčovaná dýha – dub – mořená a následně ošetřená lakováním PU nebo za příplatek 590 Kč/
dveře/zárubeň ekologickým olejovoskováním ve vybraném provedení odstínu mimo provedení 
vintage. 

•  Na přání je možná individuální úprava do jiného odstínu (za příplatek). Po dohodě lze za příplatek 
dodat i v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní dýhy s černými a bílými póry.  
Příplatek: 1 650 Kč/dveře a 1 350 Kč/zárubeň. 

U dveří v dýze je vždy použita kartáčovaná a mořená masivní lišta č. 4 nebo hliníkový rámeček (Fénix III).

Lakované povrchy 

 

1/ Vodou ředitelné barvy – H2O, v ceníku vždy uvedena cena za RAL 9003 (signální bílá),  
ostatní nabízené odstíny barev za příplatek 350 Kč dveře/zárubeň/garnýž/dorazová noha.  
2/ Polyuretanové barvy – PU, odolnější povrchová úprava, cena nebo příplatek platí pro všechny 
nabízené odstíny barev RAL. Příplatek k H2O: 890 Kč/dveře/zárubeň/garnýž/dorazová noha.
3/ Akrylátové barvy – AC, kvalitní úprava na povrch Artemis, cena nebo příplatek platí pro všechny 
nabízené odstíny barev RAL. Příplatek k H2O: 890 Kč/dveře/zárubeň/garnýž/dorazová noha.

Provedení kontrast 

 

Kontrastní kombinace povrchu laminátových dveří a barvy lakovaného rámečku, oblé dveřní hrany 
zasahující do plochy dveří a hrany ostění obložkové zárubně. Lze dodat v černé, šedé a bílé barvě 
RAL nebo ve všech nabízených dekorech laminátových povrchů. Dostupné v zasklívacím i kazetovém 
provedení. Možno doplnit panty ve vybraných barvách RAL (komaxit) za příplatek. 
Hranu, rámeček i panty lze dodat i v antracitové barvě. 

Provedení kontrast (součástí ceny nejsou panty) lze u těchto vybraných modelů dveří za příplatek: 
•  Fénix I a II, Maxim, Mada – 600 Kč
•  Trix, Quartex, Nexis – 1 200 Kč
•  Primum P (bez rámečku, pouze hrana) – 250 Kč
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Panty příplatkové 

 

• Nikl mat s drážkou Ni03 s příplatkem 300 Kč/dveře se zárubní
• METRIK – levé, pravé s příplatkem 1 800 Kč/dveře se zárubní
• Hranaté panty RUBIKO s příplatkem 870 Kč/dveře se zárubní
•  Panty TUKAN – kulaté třídílné, pro falcové i bezfalcové dveře s příplatkem 800 Kč/dveře se zárubní
•  Závěsy TRIO se zvýšenou odolností proti svěšování u křídel s výplní DTD a s vyšší hmotností, kromě 

PYROSAFE BT2 a protipož. dveří š. 90, s příplatkem 500 Kč/dveře se zárubní
•  Standardní panty možno dodat v černé, šedé, antracitové a bílé barvě nebo ve vybraných barvách 

RAL pro množství nad 20 ks dveří se zárubní za příplatek 250 Kč/komplet, v ostatních vybraných 
barvách RAL v množství menším než 20 ks dveří se zárubní ceny na vyžádání

•  Standardní panty lze dodat také pro průměr čepu 12 mm za příplatek 75 Kč/ks; nelze pro speciální 
požární a bezpečnostní dveře

• Standardní panty v provedení NEREZ lze dodat s příplatkem 600 Kč/dveře
•  Kyvný pant pružinový 160 - pro kyvné dveře s příplatek 800 Kč/kus / pouze v kombinaci se zárubní 

FABI K

Magnetický zámek 

 

Standardně osazen v bezfalcovém setu (již v ceně)
• samostatně s příplatkem 300 Kč/ks
•  možnost černého mag. zámku vč. černého protiplechu za 

příplatek navíc k bezfalcovému setu 300 Kč 

Zámek – tichá střelka 

 

Tichá střelka – příplatek 300 Kč/ks

Samozavírač 

 

Malý dveřní samozavírač, typ GEZE TS 2000V stříbrný včetně ramínka a úpravy dveří,  
bez vypnutí aretace, pro požární, bezpečnostní i kouřotěsné dveře do váhy 100 kg –  
cena 1 750 Kč; montážní podložka – cena 300 Kč (možná i jiná provedení)

Těsnění  

 

Těsnění do zárubní dodáváme v několika barvách (bílá, šedá, černá, světle béžová, tmavě béžová, 
tmavě hnědá) a je pasováno k barvě zárubní – ostění. U lakovaných zárubní se standardně 
dodává bílé těsnění. Na vyžádání je možné si zvolit požadovanou barvu ostění z námi 
nabízených.

Větrací mřížka 

 

Příplatek za frézování mřížky a instalaci do dveří 200 Kč  
Základní větrací mřížky v provedení povrchu efekt nerez F9, hliník př. F1, kartáč. hliník, 
bronz F4, zlatá F3, bílá  / ostatní možnosti na vyžádání  

Okopové nerezové plechy na dveře

tl. plechu 0,6 mm 
 

výška plechu

šířka plechu

615/645 mm 715/745 mm 815/845 mm 915/945 mm 1 015/1 045mm 1 115/1 145mm

150 mm 195 Kč/ks 235 Kč/ks 265 Kč/ks 295 Kč/ks 335 Kč/ks 375 Kč/ks

200 mm 255 Kč/ks 295 Kč/ks 345Kč/ks 395 Kč/ks 435 Kč/ks 475 Kč/ks

250 mm 315 Kč/ks 375 Kč/ks 435 Kč/ks 475 Kč/ks 535 Kč/ks 595 Kč/ks

výška
rozměr pro dveře/šířka 

60/400mm 70/500mm 80/600mm 90/600mm 100/800mm

60 200 Kč/pár 230 Kč/pár 270 Kč/pár 270 Kč/pár 350 Kč/pár

80 230 Kč/pár 290 Kč/pár 350 Kč/pár 350 Kč/pár 430 Kč/pár

100 270 Kč/pár 370 Kč/pár 430 Kč/pár 430 Kč/pár 550 Kč/pár

130 470 Kč/pár 530 Kč/pár 590 Kč/pár 590 Kč/pár 710 Kč/pár

150 530 Kč/pár 630 Kč/pár 710 Kč/pár 710 Kč/pár 910 Kč/pár

Dveřní výplně 

 

Dveře (kromě modelů Kitty, Alumi, Monté, Fénix III, Nemo, Triumf a Linie) jsou standardně 
tvořeny masivním rámem a voštinovou výplní, na přání je možné dodání s výplní:
• děrovaná dřevotříska (DTD) s příplatkem 500 Kč ke dveřím s výplní voština
•  plná dřevotříska (DTD) s příplatkem 1 000 Kč, ke dveřím s výplní voština, s příplatkem 

500 Kč, ke dveřím s výplní děrovaná dřevotříska (DTD)
U modelů dveří Prmum DZ, Mada U ZZ, WZ, Retro ZZ, Trix, Quartex, Nexis, Betty D,E,PK1, 
Wendy  D, E, PK1 a Peggy D, E, PK1 je nahrazena plná dřevotříska masivními smrkovými 
hranoly.
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Ceník příplatků skel
Pásma velikostí

A Alumi Ruby, Fénix, Alex III, Rubika, Alumi FDZ + GZ1–GZ2, Mada F, Nemo I + II, Linie Horizon L2 SZ a L4 SZ

B sklo (AZ, AN, BN, AK, BK), Alex IV, Nexis GZ3, Alumi MDZ + GZ3–GZ5, Maxim, Trix, Quartex GZ3, Mada M, Mada U YZ + VZ, Nemo III, Kubik BZ, Linie Horizon L2 QZ a L4 QZ

C sklo (DZ, D, E), Quartex GZ4, Nexis GZ5, Mada U ZZ + WZ, Kubik 3/3

Cenová pásma

A B C

kůra čirá, float (čiré sklo), činčila čirá, crepi čiré, matelux (mléčné sklo) u vybraných modelů 0 Kč 0 Kč 0 Kč

kůra bronz, krizet, crossfield 5 mm, matelux čirý (mléčné sklo), flutes čirý, zrcadlo 250 Kč 500 Kč 700 Kč

flutes matný, masterlinea, mastercarre, circles, waves, matelux bronz 400 Kč 800 Kč 1 100 Kč

connex mléčný 6 mm, altdeutsch čirý, california, connex mléčný 4 mm, pavé bílé, uadi 5 mm, pavé modré 5 mm a pavé zelené 5 mm, matelux modrý, matelux zelený, satendecor, texas 650 Kč 1 600 Kč 2 500 Kč

Kalená skla (vybrané druhy) lze dodat za 
příplatek 280 Kč/dveře. Minimální rozměr je 
200 x 200 mm, nelze dodat ke dveřím Nemo 
a Rubika. Nelze kalit sklo altdeutsch, lacobel, 
connex a zrcadlo.

sklo se standardně osazuje 
do dveří dekorovanou 
(matnou) stranou 
orientovanou k užší (falcové) 
straně dveří; otočení je 
možné na vyžádání

cenová pásma skel neplatí  
pro model dveří Triumf,  
cena na vyžádání / ostatní skla 
budou naceněna na vyžádání.

Profily lišt
Nalepovací z masivního dřeva Zasklívací ALUMI L

lišta č. 1 lišta č. 4 lišta č. 4lišta č. 5

Zasklívací a kazetové lišty z masivního dřeva

lišta č. 1 lišta č. 4 lišta č. 5 lišta č. 7
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Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse

Skrytá zárubeň Eclisse pro otočné dveře CAG

celkový rozměr dveřního křídla dveře tl. 40 mm dveře tl. 45 mm

táhlo pro dveře do výšky 200 cm 1 790 Kč 2 250 Kč

táhlo pro dveře do výšky 219 cm 2 490 Kč 2 890 Kč

táhlo pro dveře do výšky 239 cm 3 090 Kč 3 550 Kč

čisté rozměry skrytá zárubeň (rám)

průchod x výška kód cena

60 x 197 (60x210) ESBr-060/197 (210)-4 9 250 Kč

70 x 197 (70x210) ESBr-070/197 (210)-4 9 850 Kč

80 x 197 (80x210) ESBr-080/197 (210)-4 9 980 Kč

90 x 197 (90x210) ESBr-090/197 (210)-4 10 450 Kč

100 x 197 (100x210) ESBr-100/197 (210)-4 11 450 Kč

kód cena

kování KIT 3 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 3 panty) – s klíčem / bez klíče OPFER48 3 600 Kč

kování KIT 3 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 3 panty) – WC zámek OPFER49 3 600 Kč

kování KIT 3 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 3 panty) – cylindrický zámek (FAB) OPFER50 3 600 Kč

kování KIT 4 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 4 panty) – s klíčem / bez klíče OPFER51 4 700 Kč

kování KIT 4 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 4 panty) – WC zámek OPFER52 4 700 Kč

kování KIT 4 (dveřní těsnění, magnetický zámek, 4 panty) – cylindrický zámek (FAB) OPFER53 4 700 Kč

Příplatek za dveře pro skryté zárubně Eclisse

Syntesis® BATTENTE – univerzální pro SDK i zdivo Doplňky Syntesis® BATTENTE

úpravu dveří je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou 
nad 210 cm (pouze otevírání k sobě) / nelze pro standardní 
falcové dveře / lze vyrobit i dvoukřídlé dveře – cena na vyžádání

v ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně dveřního táhla, vyztužení 
dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení a dodatečné seřízení dveří / dveře jsou podle typu 
zárubně případně opatřeny malým falcem / pro zárubně otevírané k sobě i od sebe /
za příplatek magnetický zámek a panty – jsou součástí kování ke skryté zárubni / za příplatek je možné 
osadit dveře prahovou padací lištou

při objednání je nutné specifikovat směr otevírání a požadavek na balení zárubně – smontované nebo nesmontované /
 uvedené rozměry jsou v cm, zárubeň je určena pro tloušťku dveří 40 mm, lze objednat i pro tloušťku 45 mm,  
více informací viz kompletní ceník Eclisse / při hmotnosti dveřního křídla vyšší než 50 kg (max. 65 kg) jsou potřeba 4 panty

modely dveří vhodné pro skrytou zárubeň: Primum P, Nemo, Fénix II, Fénix III SZ II, Maxim, Mada F a M, Alex, 
Monté, Monté Vision, Betty P1N a P2N, Wendy P1N a P2N, Peggy P1N a P2N, Retro P, Linie

dveře lze vyrobit i v atypickém 
provedení na šířku a výšku – 
cena na vyžádání

atypický rozměr zárubně pro dveře do 
rozměru 100 x 239 cm / lze i v provedení 
pro dvoukřídlé dveře – cena na vyžádání

Upřesnění provedení otevírání:

dveře otevírané k sobě (standardně) dveře otevírané od sebe (do zárubně – reverzní)

Povrch 

 

Podle možností konkrétního modelu dveří. Základní provedení povrchu je základová bílá fólie pro další 
úpravu, např. přetřením barvou ve stejném odstínu, jako je stěna.
Jen u modelu Primum, Fénix II, Maxim, Alex, Betty P1N a P2N, Wendy P1N a P2N, Peggy P1N a P2N,  
Retro P je cena snížena oproti ceně v provedení lak H2O o 1 000 Kč/dveře.

Výplň 

 

Podle konkrétního modelu lze zvolit za příplatek výplň děrovanou DTD, plná DTD není možná.

uvedené ceny platí pro výšku dveří 197  
i 210 cm / vyšší dveře – cena na vyžádání
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Zárubně
tloušťka příčky laminát laminát plus laminát real lakované H2O

6–20 cm
R1/R2 

2 670/3 210 Kč
R1/R2 

2 870/3 450 Kč
R1/R2 

3 070/3 690 Kč
R1/R2 

3 080/3 700 Kč

21–35 cm
R1/R2  

3 000/3 600 Kč
R1/R2 

3 230/3 880 Kč
R1/R2 

3 460/4 160 Kč
R1/R2 

3 460/4 160 Kč

36–50 cm
R1/R2 

3 370/4 050 Kč
R1/R2 

3 640/4 370 Kč
R1/R2 

3 890/4 670 Kč
R1/R2 

3 900/4 680 Kč

tloušťka příčky laminát laminát plus laminát real lakované H2O dýha forte PU

6–20 cm
R1/R2 

3 110/3 740 Kč
R1/R2 

3 310/3 980 Kč
R1/R2 

3 510/4 220 Kč
R1/R2 

3 500/4 200 Kč
R1/R2 

6 350/7 620 Kč

21–35 cm
R1/R2 

3 500/4 200 Kč
R1/R2 

3 730/4 480 Kč
R1/R2 

3 950/4 740 Kč
R1/R2 

3 940/4 730 Kč
R1/R2 

7 150/8 580 Kč

36–50 cm
R1/R2 

3 940/4 730 Kč
R1/R2 

4 190/5 030 Kč
R1/R2 

4 450/5 340 Kč
R1/R2 

4 430/5 320 Kč
R1/R2 

8 040/9 650 Kč

FABI S – obložkové zárubně s oblou hranou pro otočné dveře

FABI H – obložkové zárubně s ostrou hranou pro otočné dveře

rozměr: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm /  
cena u lakovaných zárubní je uvedena za použití vodou ředitelné barvy

rozměr: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm /  
cena u lakovaných zárubní je uvedena za použití vodou ředitelné barvy

oblá hrana ostění: 200 Kč / FABI ST (spoj natupo) – příplatek 250 Kč / příplatek za 
polyuretanovou barvu PU a akrylátovou barvu AC: 890 Kč / FABI S s provětráváním – 
příplatek 550 Kč (nelze u FABI ST) /
FABI S slepá – stejná cena jako pro otočnou zárubeň

ostrá hrana ostění ve standardu / FABI HT (spoj natupo) – příplatek 250 Kč /  
polyuretanová barva PU a akrylátová barva AC – příplatek 890 Kč /  
FABI H s provětráváním – příplatek 550 Kč / provedení HPL u zárubně FABI H nelze dodat /
FABI H slepá – stejná cena jako pro otočnou zárubeň

možnost atypického provedení

zárubeň v. 210 do kompletu ke dveřím v. 210 u modelu Alumi, Nemo, Fénix, 
Maxim, Mada, Monté, Linie a Primum je bez příplatku za atypickou výšku 

zárubeň v. 210 do kompletu ke dveřím v. 210 u modelu Alumi, Nemo, Fénix, 
Maxim, Mada, Monté, Linie a Primum je bez příplatku za atypickou výšku 

zárubně FABI S a FABI H lze dodat také v protipožárním provedení EI/EW 30   s příplatkem 1 550 Kč za jednokřídlé a 1 950 Kč za dvoukřídlé – u těchto provedení platí jiné parametry pro rozměr stavebního 
otvoru
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FABI O – obložkové zárubně s oblou hranou pro obklad stávající kovové zárubně

Tyto zárubně se dodávají ve všech uvedených provedeních jako FABI OS (s oblou hranou) a FABI OH (s ostrou hranou) za příplatek 750 Kč. Pro lepší překrytí původní ocelové zárubně doporučujeme objednat zárubeň s oblou 
hranou FABI OS s jedním širším 80 mm záklopem za příplatek 200 Kč.
FABI OCA (obložkové zárubně pro částečný obklad kovové zárubně) - tyto zárubně se dodávají ve všech uvedených provedeních jako FABI OCA S (s oblou hranou) a FABI OCA H (s ostrou hranou) s příplatkem 500 Kč

název tloušťka pouzdra laminát laminát plus laminát real lakované H2O  dýha forte PU FABI M - metal

 FABI PS  10–12,5 cm
R1/R2 

3 490/4 190 Kč
R1/R2 

3 690/4 430 Kč
R1/R2 

3 890/4 670 Kč
R1/R2 

3 870/4 650 Kč
R1/R2 

x
R1/R2 

7 730/9 280 Kč

FABI PH  10–12,5 cm
R1/R2 

4 080/4 780 Kč
R1/R2 

4 280/5020 Kč
R1/R2 

4 480/5 260 Kč
R1/R2 

4 460/5 240 Kč
R1/R2 

6 250/7 500 Kč
R1/R2 

x

FABI P – obložkové zárubně pro posuvné dveře zasouvací do pouzdra

FABI M – zárubně s hliníkovou obložkou a ostěním v dekoru dveří
tloušťka příčky laminát laminát plus laminát real lakované H2O dýha forte PU

10–20 cm
R1/R2 

6 890/8 270 Kč
R1/R2 

7 090/8 510 Kč
R1/R2 

7 290/8 750 Kč
R1/R2 

7 110/8 540 Kč
R1/R2 

7 320/8 790 Kč

21–35 cm
R1/R2 

7 760/9 320 Kč
R1/R2 

7 980/9 580 Kč
R1/R2 

8 210/9 860 Kč
R1/R2 

7 990/9 590 Kč
R1/R2 

8 230/9 880 Kč

36–50 cm
R1/R2 

8 730/10 480 Kč
R1/R2 

8 980/10 780 Kč
R1/R2 

9 230/11 080 Kč
R1/R2 

8 990/10 790 Kč
R1/R2 

9 260/11 120 Kč

rozměr: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / 
cena u lakovaných zárubní je uvedena za použití vodou ředitelné barvy

povrch v barvě stříbrný hliník nebo hliník champagne (ke dveřím Alumi) / ostrá hrana ostění ve standardu /  
FABI MT (spoj natupo) – příplatek 250 Kč / polyuretanová a akrylátová barva ostění – příplatek 390 Kč /  
FABI M s provětráváním – možnost výroby a cena na vyžádání / v nabídce provedení s garnýží a dorazovou nohou 
pro posuvné dveře /
FABI M slepá – stejná cena jako pro otočnou zárubeň

rozměr: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm, pro výrobu je třeba vždy uvést přesné rozměry na 
výrobcem určený protokol

za každý cm tloušťky příčky navíc příplatek 30 Kč, u dýhy 50 Kč / 
polyuretanová barva PU a akrylátová barva AC – příplatek 890 Kč / 
FABI PH s ostrou hranou (H) – příplatek 590 Kč

provedení kontrast    u zárubně – kontrastní ostění lze dodat u všech typů zárubní v černé, šedé a bílé barvě RAL nebo ve všech nabízených dekorech 
laminátových povrchů za příplatek 600 Kč/zárubeň /v ceně příplatku nejsou zahrnuty kontrastní panty

většinu modelů zárubní lze dodat v bezfalcovém (bezpolodrážkovém) provedení za příplatek, viz str. 28

Ostatní možnosti provedení zárubní
všechny zárubně jsou vyráběny na tl. stěny v rozměru násobku 10 mm / v případě požadavku na tl. stěny v násobku 5 mm se jedná o atypický rozměr a je účtován 
příplatek 200 Kč/zárubeň zárubeň v. 210 do kompletu ke 

dveřím v. 210 u modelu Alumi, Nemo, 
Fénix, Maxim, Mada, Monté, Linie a 
Primum je bez příplatku  
za atypickou výšku 

širší záklop š. 80 mm u provedení zárubně FABI S, FABI P, FABI O za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně / nelze vyrobit u zárubně FABI M, u zárubně 
FABI H, v bezfalcovém provedení, u provětrávané zárubně a u zárubně natupo / zárubeň k celoskleněným dveřím je za stejnou cenu jako FABI S pouze od tl. zdi 8 cm

FABI K - obložková zárubeň pro kyvné dveře

Tyto zárubně se dodávají ve všech uvedených provedeních jako FABI KS (s oblou hranou), FABI KH (s ostrou hranou), FABI KM (s hliníkovou obložkou a ostěním v dekoru dveří). K ceně zárubně je vždy příplatek 500 Kč. Kyvné 
panty za příplatek viz str. 29.



34 cena u lakovaných zárubní se světlíky je uvedena za použití vodou ředitelné barvy / cena je uvedena bez skla / jiná provedení konstrukce, povrchové úpravy apod. jsou možná, budou naceněna na vyžádání

Ceník obložkových zárubní se světlíky
výška stavebního
otvoru do 260 cm

tloušťka
příčky
(v cm)

laminát laminát plus, laminát real lakované H2O, Artemis AC      dýha lakovaná PU metal – hliník

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

8–15 5 460 6 520 x 5 890 6 950 x 6 240 7 340 x 11 200 13 320 x 13 110 15 230 16 290

16–25 5 780 6 840 x 6 210 7 270 x 6 570 7 670 x 11 850 13 970 x 13 870 15 990 17 050

26–35 6 100 7 160 x 6 520 7 580 x 6 890 8 000 x 12 500 14 620 x 14 630 16 750 17 810

36–50 6 420 7 480 x 6 840 7 900 x 7 220 8 330 x 13 150 15 270 x 15 400 17 520 18 580

8–15 6 520 7 580 x 6 950 8 010 x 7 340 8 440 x 13 370 15 490 x x x x

16–25 6 840 7 900 x 7 270 8 330 x 7 670 8 770 x 14 020 16 140 x x x x

26–35 7 160 8 220 x 7 580 8 640 x 8 000 9 100 x 14 670 16 790 x x x x

36–50 7 480 8 540 x 7 900 8 960 x 8 330 9 430 x 15 330 17 450 x x x x

8–15 x 8 640 9 700 x 9 070 10 130 x 9 530 10 650 x 17 720 18 780 x x x

16–25 x 8 960 10 020 x 9 390 10 450 x 9 870 10 980 x 18 370 19 430 x x x

26–35 x 9 280 10 340 x 9 700 10 760 x 10 200 11 300 x 19 020 20 080 x x x

36–50 x 9 600 10 660 x 10 020 11 080 x 10 530 11 630 x 19 670 20 730 x x x

8–15 9 700 10 760 x 10 130 11 190 x 10 650 11 750 x 19 890 22 010 x x x x

16–25 10 020 11 080 x 10 450 11 510 x 10 980 12 080 x 20 540 22 660 x x x x

26–35 10 340 11 400 x 10 760 11 820 x 11 300 12 410 x 21 190 23 310 x x x x

36–50 10 660 11 720 x 11 080 12 140 x 11 640 12 740 x 21 840 23 960 x x x x

8–15 x 11 820 12 880 x 12 250 13 310 x 12 850 13 950 x 24 230 25 290 x x x

16–25 x 12 140 13 200 x 12 570 13 630 x 13 180 14 280 x 24 890 25 950 x x x

26–35 x 12 460 13 520 x 12 880 13 940 x 13 510 14 610 x 25 540 26 600 x x x

36–50 x 12 780 13 840 x 13 200 14 260 x 13 840 14 940 x 26 190 27 250 x x x

FABI S FABI H FABI M
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Jmenovitý  
rozměr dveří

Rozměr stavebního otvoru
pro zárubně 

FABI S, FABI H, FABI M

Rozměr stavebního otvoru
pro bezfalcové  zárubně 
FABI S, FABI H, FABI M

Rozměr stavebního otvoru  
pro zárubně 

FABI S, FABI H, FABI M s panty TRIO

Rozměr stavebního otvoru
pro protipožární zárubně 

FABI S, FABI H

šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm

600 x 1 970 / 2 100 680–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 690–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 700 - 720 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 720 x 2 030 / 2 155

700 x 1 970 / 2 100 780–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 790–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 800 - 820 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 820 x 2 030 / 2 155

800 x 1 970 / 2 100 880–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 890–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 900 - 920 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 920 x 2 030 / 2 155

900 x 1 970 / 2 100 980–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 990–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 000–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140 - 2 160 1 020 x 2 030 / 2 155

1 250 x 1 970 / 2 100 1 330–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 350–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 370 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 1 370 x 2 030 / 2 155

1 450 x 1 970 / 2 100 1 530–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 550–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160   1 570 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 1 570 x 2 030 / 2 155

1 650 x 1 970 / 2 100 1 730–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 750–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 770 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 1 770 x 2 030 / 2 155

1 850 x 1 970 / 2 100 1 930–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 950–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 970 x 2 010 – 2 030 / 2 140 - 2 160 1 970 x 2 030 / 2 155

Rozměry dveří a stavebních otvorů

 dveře a zárubně lze dodat v rozměrově atypických provedeních / cena se liší podle povrchu, výplně, rozměru a konkrétního modelu / příplatek za atypický rozměr na vyžádání /  je možné atypické provedení rozměrů
výřezů pro prosklení dveří, úprava dveří pro nestandardní zámky, misky atd. / příplatek za technologickou úpravu výroby je 1 000 Kč/dveře / pokud je požadavek stejný pro vícero dveří, platí se jen jednou /  
do prostor se zkosenými stěnami lze na základě šablony vyrobit zkosenou zárubeň (nelze u FABI M) i dveře (pouze s voštinovou výplní) za příplatek 2 000 Kč/zárubeň/dveře 

u vybraných modelů je výška dveří 210 cm bez příplatku za atypickou výšku / zárubeň v kompletu s vybranými dveřmi výšky 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku 



Centrální vzorkovna Kytín 
a sídlo CAG s.r.o.

 

Vzorkovna CAG Brno-Štýřice 

Vzorkovna CAG České Budějovice 

Vzorkovna CAG Horoměřice

Vzorkovna CAG Liberec 

Vzorkovna CAG Pardubice 

Vzorkovna CAG Písek 

Vzorkovna CAG Plzeň 

Vzorkovna CAG Praha 4 

Vzorkovna CAG Praha 9 

Vzorkovna CAG Příbram

Kytín 19 
252 10  Mníšek pod Brdy
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Tiskové chyby vyhrazeny.


