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pesca 1, dub halifax, kľučka bella slim

pesca 1

basic
pesca 2

pesca

€164,53*/ €197,44**
komplet krídlo + nastaviteľná zárubňa v rozsahu 100 – 140 mm

dub catania

dub halifax

snehovo biela

2

krídlo €82,50*/€99,00**
zárubňa €82,03*/€98,44**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH
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pesca

basic
pesca 2

cena krídla €61,46*/€73,76**

pesca 1
cena krídla €82,50*/€99,00**

pesca 1 INTARZIA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60  70  80  90  100

KONŠTRUKCIA
• poldrážkové krídlo
• vnútorný hranol MDF obložený dvoma doskami HDF
• stabilizačná voštinová výplň alebo plná doska za príplatok

DOKONČENIE
• laminovaná HDF doska
• hrana krídla laminovaná lemom vo farbe krídla alebo ako voľba 

hladká čierna
• obojstranná čierna intarzia v modeli pesca 1

KOVANIA
• tri skrutkované čapové pánty
• jazýčkový zámok v krídle na kľúč, vložku, úsporný alebo s 

blokádou striebornej farby

PRÍPLATKY

vyplnenie plnou doskou €30,37*/€36,45**

výstuž pod samozatvárač €6,70*/€8,04**

ramenný samozatvárač (strieborná, čierna, 
biela, hnedá)

€65,05*/€76,06**

dodatočný dolný hranol (možnosť samo-
statného skrátenia až na max. 8 cm)

€6,70*/€8,04**

vetrací výrez alebo vetracia mriežka  €6,70*/€8,04**

plastové krúžky €5,03*/€6,04**

okrúhle alebo štvorcové kovové krúžky (4 ks) 
s povrchovou úpravou: brúsený nikel, pati-
na, biela a čierna 

€26,07/*€31,29**

krídlo „100” €13,16*/€15,80**

padacie tesnenie €29,18*/€35,02**

kovové krytky na pánty v poldrážkovom 
krídle (brúsený nikel, patina, lesklý chróm, 
lesklá mosadz, biela a čierna) 

€3,11*/€3,74**
cena za komplet na 

1 pánt

hrana krídla: čierna  €16,26*/€19,52**

magnetický obmedzovač (doraz) €29,18*/€35,02**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH

BA

A   intarzia matnej čiernej farby nalepená na povrchu krídla
B  krídlo



* cena BEZ DPH,   ** cena S DPHfragola 1, snehovo biela, kľučka bella slim

basicfragola
fragola 2fragola 1 fragola 3

4

dub catania

dub halifax

snehovo biela

krídlo €112,40*/€134,88**
zárubňa €82,03*/€98,44**

€194,42*/ €233,31**
komplet krídlo + nastaviteľná zárubňa v rozsahu 100 – 140 mm
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fragola

fragola 1
cena krídla €112,40*/€134,88**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60  70  80  90  100

basic

KONŠTRUKCIA
• poldrážkové krídlo vyrobené rámovou technológiou STILE
• laminované zvislé hranoly z MDF dosky
• stredový hranol s hrúbkou 16 mm, zvislý hranol s hrúbkou 38 mm
•  laminované výplne z HDF dosky s hrúbkou 4 mm

KOVANIA
• tri strieborné 2-čapové pánty nastaviteľné v horizontálnej rovine
•  jazýčkový zámok na kľúč, vložku, úsporný alebo s blokádou 

striebornej farby

ZASKLENIE
• štandardne mliečne kalené sklo
• možnosť zmeny strany zasklenia na RUB (štandardné zasklenie 

LÍCE)

PRÍPLATKY

bezplatné továrenské priechodné vŕtanie 
pre kľučky (tzv. delené), objednané v 
komplete s krídlom

zadarmo

vetrací výrez  €6,70*/€8,04**

plastové krúžky imitujúce drevo (4 ks) €5,03*/€6,04**

okrúhle a štvorcové kovové krúžky (4 ks); 
farba: brúsený nikel, patina, biela a 
čierna

€26,07*/€31,29**

vetracia mriežka (iba s krídlami so šírkou: 
80, 90, 100) 

€6,70*/€8,04**

poldrážkové krídlo „100” €13,16*/€15,80**

kovové krytky na pánty v poldrážkovom 
krídle (farby: brúsený nikel, patina, lesklý 
chróm, lesklá mosadz, biela a čierna); 
cena za komplet na 1 pánt 

€3,11*/€3,74**

padacie tesnenie €29,18*/€35,02**

magnetický obmedzovač (doraz) €29,18*/€35,02**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH
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krídlo €82,50*/€99,00**
zárubňa €82,03*/€98,44**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPHlampone 1, dub catania, kľučka bella slim

basiclampone
lampone 2lampone 1 lampone 3

€164,53*/ €197,44**
komplet krídlo + nastaviteľná zárubňa v rozsahu 100 – 140 mm

dub catania

dub halifax

snehovo biela
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lampone

basic

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60  70  80  90  100

KONŠTRUKCIA
• poldrážkové krídlo
• vnútorný hranol MDF obložený dvoma doskami HDF
• stabilizačná voštinová výplň alebo plná doska za príplatok

DOKONČENIE
• laminovaná HDF doska
• hrana krídla laminovaná lemom vo farbe krídla alebo ako voľba 

hladká čierna

KOVANIA
• tri skrutkované čapové pánty
• jazýčkový zámok v krídle na kľúč, vložku, úsporný alebo s 

blokádou striebornej farby

PRÍPLATKY

vyplnenie plnou doskou €30,37*/€36,45**

výstuž pod samozatvárač €6,70*/€8,04**

ramenný samozatvárač (strieborná, čierna, 
biela, hnedá)

€65,05*/€76,06**

dodatočný dolný hranol (možnosť samo-
statného skrátenia až na max. 8 cm)

€6,70*/€8,04**

vetrací výrez alebo vetracia mriežka  €6,70*/€8,04**

plastové krúžky €5,03*/€6,04**

okrúhle alebo štvorcové kovové krúžky (4 ks) 
s povrchovou úpravou: brúsený nikel, pati-
na, biela a čierna 

€26,07*/€31,29**

krídlo „100” €13,16*/€15,80**

padacie tesnenie €29,18*/€35,02**

kovové krytky na pánty v poldrážkovom 
krídle (brúsený nikel, patina, lesklý chróm, 
lesklá mosadz, biela a čierna) 

€3,11*/€3,74**
cena za komplet na 

1 pánt

hrana krídla: čierna  €16,26*/€19,52**

magnetický obmedzovač (doraz) €29,18*/€35,02**

lampone 1
cena krídla €82,50*/€99,00**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH
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* cena BEZ DPH,   ** cena S DPHpera 1, snehovo biela, kľučka bella slim

basicpera
pera 2pera 1 pera 3

€187,24*/ €224,69**
komplet krídlo + nastaviteľná zárubňa v rozsahu 100 – 140 mm

dub catania

dub halifax

snehovo biela

krídlo €105,22*/€126,27**
zárubňa €82,03*/€98,44**
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pera

pera 3
cena krídla €105,22*/€126,27**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60  70  80  90  100

basic

KONŠTRUKCIA
• poldrážkové krídlo vyrobené rámovou technológiou STILE
• laminované zvislé hranoly z MDF dosky
•  panely z HDF dosky s hrúbkou 16 mm

KOVANIA
• tri strieborné 2-čapové pánty nastaviteľné v horizontálnej rovine
•  jazýčkový zámok na kľúč, vložku, úsporný alebo s blokádou 

striebornej farby

ZASKLENIE
• štandardne mliečne kalené sklo
• možnosť zmeny strany zasklenia na RUB (štandardné zasklenie 

LÍCE)

PRÍPLATKY

bezplatné továrenské priechodné vŕtanie 
pre kľučky (tzv. delené), objednané v 
komplete s krídlom

zadarmo

vetrací výrez  €6,70*/€8,04**

plastové krúžky imitujúce drevo (4 ks) €5,03*/€6,04**

okrúhle a štvorcové kovové krúžky (4 ks); 
farba: brúsený nikel, patina, biela a 
čierna

€26,07*/€31,29**

vetracia mriežka (iba s krídlami so šírkou: 
80, 90, 100) 

€6,70*/€8,04**

poldrážkové krídlo „100” €13,16*/€15,80**

kovové krytky na pánty v poldrážkovom 
krídle (farby: brúsený nikel, patina, lesklý 
chróm, lesklá mosadz, biela a čierna); 
cena za komplet na 1 pánt 

€3,11*/€3,74**

padacie tesnenie €29,18*/€35,02**

magnetický obmedzovač (doraz) €29,18*/€35,02**

* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH
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nastaviteľná zárubňa

basic* cena BEZ DPH,   ** cena S DPH
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ROZSAH NASTAVENIA 
NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE

Šírka dverí A B C D E F G

„60” 644 618 604 626 648 688 746

„70” 744 718 704 726 748 788 846

„80” 844 818 804 826 848 888 946

„90” 944 918 904 926 948 988 1046

„100” 1044 1018 1004 1026 1048 1088 1146

SCHÉMA NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE
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A  pena B  múr C  podlaha 
D  gumené tesnenie E  lôžko pántu
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1)  prípustná odchýlka vyplývajúca z rozmerovej tolerancie 
zárubne +/- 3 mm (odporúčame, aby ste si to overili ešte pred 
montážou)

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA

Rozsah nastavenia
min. – max. (mm)

CENA

  80 – 100 €79,63*/€95,56**

100 – 140 €82,03*/€98,44**

140 – 180 €88,48*/€106,18**

180 – 220 €98,05*/€117,66**

220 – 260 €107,61*/€129,14**

260 – 300 €114,79*/€137,75**

• Elektromagnetický zámok – €65,05*/€76,06**

• Výstuž pod samozatvárač – €6,81*/€11,78**

• Rozšírenie 120 mm k nastaviteľnej zárubni –  
€32,53*/€39,04** (cena za komplet k zárubni s danou 
šírkou)


