
EXKLUZÍVNE RÁMOVÉ
DVERE

NEVADA |

GRENOBLE |

dvere+zárubňa+kľučka

dvere+zárubňa+kľučka

SO ZÁRUKOU 20 ROKOV !

 � drevený masívny rám
 � nastaviteľné 3D pánty
 � kvalitné vyhotovenie a materiály
 � tvrdené bezpečnostné sklo
 � bez zasklievacích líšt
 � pevná a stabilná konštrukcia
 � dôraz na detail
 � cenovo dostupné
 � 3D fólie

V cene setu je : 
dvere šírky : 60, 70, 80, 90
zárubňa hrúbky múrov : 80-159
kľučka MADA chróm lesklý / nikel brúsený

Uvedené ceny sú s DPH.Uvedené ceny sú s DPH.

zárubne, 
príplatok 
k cene setu

Kalifornia, 
Nicea, 
Nevada

Grenoble doplnky za príplatok s DPH

80-159 v cene v cene ventilačný výrez 10 €

160-239 12 € 15 € ventil.krúžky chróm,satyna,mosadz 44 €

240-399 52 € 75 € krytky na pánty chróm,satyna,mosadz 9 €

400-439 62 € 87 € krytky na pánty RETRO patyna 18 €

W-5 W-1

W-5 W-1

289 €

| BREST PERLA 3D

| ORECH

| BIELY LAMINÁT

| DUB ŠEDÝ 3D

| DUB AMERICKÝ

| DUB 3D

| VINTAGE

| ORECH 3D

| ORECH RIFLA

| JASEŇ 3D | MERBAU 3D

| VENGE RIFLA | GRAFIT RIFLA

219 €
| JASEŇ 3D| DUB 3D | ORECH 3D | MERBAU 3D | DUB ŠEDÝ 3D



Dvere sú modernej rámovej konštrukcie, osadenie skla je bez zasklievacích líšt. 
Masívne čapové spojenie rámu dverí zabezpečuje pevnú a stabilnú konštrukciu. 
Na dverách aj zárubniach sú nastaviteľné 3D pánty.
V presklených dverách je osadené tvrdené bezpečnostné sklo.
Dvere aj zárubne sú fóliované kvalitnými 3D fóliami alebo 
bielym laminátom. Na výrobu sú použité vysokokvalitné 
materiály, ktoré zaručujú komfortné používanie dverí. 

Dvere sú modernej rámovej konštrukcie, osadenie skla je bez zasklievacích líšt. 
Masívne čapové spojenie rámu dverí zabezpečuje pevnú a stabilnú konštrukciu. 
Na dverách aj zárubniach sú nastaviteľné 3D pánty.
V presklených dverách je osadené tvrdené bezpečnostné sklo.
Dvere aj zárubne sú fóliované kvalitnými 3D fóliami alebo 
bielym laminátom. Na výrobu sú použité vysokokvalitné 
materiály, ktoré zaručujú komfortné používanie dverí. 

NICEA | KALIFORNIA |dvere+zárubňa+kľučka dvere+zárubňa+kľučka

W-5 W-1

W-5 W-1

219 € 219 €
229 € 229 €

| JASEŇ 3D | JASEŇ 3D| DUB 3D | DUB 3D

| BIELY LAMINÁT | BIELY LAMINÁT

| ORECH 3D | ORECH 3D| MERBAU 3D | MERBAU 3D| DUB ŠEDÝ 3D | DUB ŠEDÝ 3D

Uvedené ceny sú s DPH.


