CENÍK SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ FORTIUS 52
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ - s horním nadpražím i bez horního nadpraží pro jmenovitou výšku 1970 - 2800
šířka / výška
cena bez DPH
600 - 900 / 1970 - 2200
396,00 EUR
600 - 900 / 2201 - 2400
488,00 EUR
600 - 900 / 2401 - 2800
504,00 EUR
cena
na
vyžádání
nadstandardní výška 2801 - 3500
+ 55%
cena zárubní pro dvoukřídlé provedení
cena na vyžádání
zárubně se šikminou
PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro dřevěná křídla:
sada (2 ks) závěsů Anselmi 506 pro výšku dveří 1970 - 2100 mm
sada (3 ks) závěsů Anselmi 506 pro výšku dveří 2101 - 2300 mm
sada (4 ks) závěsů Anselmi 506 pro výšku dveří 2301 - 2800 mm

cena bez DPH
68,00 EUR
102,00 EUR
136,00 EUR

sada (2 ks) závěsů Tectus 240 pro výšku dveří 1970 - 2100 mm
sada (3 ks) závěsů Tectus 240 pro výšku dveří 2101 - 2300 mm
sada (4 ks) závěsů Tectus 240 pro výšku dveří 2301 - 2800 mm

104,00 EUR
156,00 EUR
208,00 EUR

seřiditelný magnetický protiplech AluTop
nerezový protiplech pro zámky EL560, FAB 5140, PA 1013
elektrický otvírač Effeff 118
elektrický reverzní otvírač Effeff 138

13,00 EUR
19,00 EUR
168,00 EUR
280,00 EUR

PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro celoskleněná křídla VITRUM:
sada (2 ks) závěsů pro výšku dveří 1970 - 2300 mm v odstínu elox nerez
sada (3 ks) závěsů pro výšku dveří 2301 - 2800 mm v odstínu elox nerez

cena bez DPH
160,00 EUR
240,00 EUR

DOPLŇKY A PŘÍPLATKY
povrchová úprava zárubní práškovým lakováním (Komaxit) v RAL
příprava zárubní pro skrytý samozavírač
příprava zárubní pro rozpojitelnou kabelovou průchodku
příplatek za zárubně šíře 1000 mm
šířkový i výškový mezirozměr zárubní

cena bez DPH
52,00 EUR
48,00 EUR
48,00 EUR
+ 10%
bez příplatku

POZNÁMKY
• v případě osazení dveří se zvýšeným akustickým útlumem (Rw 33, 37 dB) bude v zárubních osazen vždy 1 ks
závěsu navíc oproti standardu z důvodu vyšší hmotnosti křídla
• v ceně zárubní je již zahrnuto kvalitní silikonové těsnění ve volitelném odstínu bílá, šedá, černá a veškerý
potřebný montážně/spojovací materiál
• zárubně jsou na pohledové ploše chráněny po dobu omítání nebo SDK tmelení plastovým profilem
• závěsy Anselmi 506 pro dřevěná křídla jsou dostupné v odstínu bílá, černá, matný nikl
• závěsy pro celoskleněná křídla VITRUM jsou dostupné i v odstínu černá - cena na vyžádání
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