
Europa p romotion  2022 Uvedené ceny sú ceny pre koncového zákazníka vrátane 20% DPH. 1

Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Interiérové dvere z dreva

Interiérové dvere BaseLine Duradecor:

• Kompletný prvok: falcované krídlo dverí s oblou hranou alebo bezfalcové krídlo
dverí, s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky, zárubňou
a kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)

• Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe
RAL 9016 biely lak, svetlošedej RAL 7035, prachovo šedej RAL 7037,
pozdĺžne alebo priečne brúsená biela, Divý dub pozdĺžny alebo priečny

• Akciové veľkosti:
– pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

– pre interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

• S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky steny od 80 do 320 mm, s bezfalcovým
krídlom dverí pre hrúbky steny od 100 do 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporúčané 
stavebné rozmery

Interiérové dvere
s falcovaným krídlom dverí

Interiérové dvere
s bezfalcovým krídlom dverí

Odporúčaný stavebný 
rozmer šírka (BRM B) Šírka krídla dverí Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm 584 mm
750 mm 735 mm 709 mm
875 mm 860 mm 834 mm
1000 mm 985 mm 959 mm
Odporúčaný stavebný
rozmer výška (BRM H) Výška krídla dverí Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm 1972 mm
2125 mm 2110 mm 2097 mm

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

Obrázok: Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí, 
skryto umiestnenými závesmi a s povrchom Duradecor  
vo farbe RAL 9016 biely lak

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

Falcované krídlo dverí s 
elegantnými zaoblenými rohmi

Kompletný prvok:
falcované krídlo dverí, oblá zárubňa a kľučka z ušľachitlej ocele Linea

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí
610, 735, 860, 985 mm

Cena pre koncového zákazníka 
vrátane DPH 250,- 280,- 292,- 308,- 305,- 322,- 336,- 353,-

Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí a skryto umiestnenými závesmi €

Bezfalcové krídlo dverí  
pre exkluzívny vzhľad dverí

Kompletný prvok:
bezfalcové krídlo dverí, skryto umiestnené závesy (Euro záves 3D), 
oblá zárubňa a kľučka z ušľachtilej ocele Linea

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí
584, 709, 834, 959 mm

Cena pre koncového zákazníka 
vrátane DPH 340,- 381,- 393,- 409,- 406,- 422,- 437,- 454,-

Tento cenník je platný od 01.01.2022 do 31.05.2022.
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• Kompletný prvok: falcované krídlo dverí s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej
drevotrieskovej dosky, s vyrazenými drážkami pre decentný dizajn, zárubňou
a kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)

• Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe
RAL 9016 biely lak alebo prachovo sivej RAL 7037

• Akciové veľkosti:
– pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

• S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky stien od 80 do 320 mm.

Tabuľka rozmerov

Odporúčané 
stavebné rozmery

Interiérové dvere
s falcovaným krídlom dverí

Odporúčaný stavebný 
rozmer šírka (BRM B) Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm
750 mm 735 mm
875 mm 860 mm
1000 mm 985 mm
Odporúčaný stavebný 
rozmer výška (BRM H) Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm
2125 mm 2110 mm

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

Obrázok: Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí  
s vyrazenými drážkami, povrch Duradecor biely lak RAL 9016

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

falcované krídlo dverí, hranaté, 
s vyrazenými drážkami

Kompletný prvok:
falcované krídlo dverí s vyrazenými drážkami, oblá zárubňa a kľučka 
z ušľachitlej ocele Linea

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí
610, 735, 860, 985 mm

Cena pre koncového zákazníka 
vrátane DPH 289,- 321,- 332,- 348,- 342,- 358,- 373,- 390,-

Príplatok za WC zámok + kľučka 20,-

Doplnkové balíky

Tento cenník je platný od 01.01.2022 do 31.05.2022.

Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Interiérové dvere z dreva

Interiérové dvere DesignLine „Stripe 15“ Duradecor

Doplnkový balík black.edition

• pre falcované akciové dvere
• kľučka, závesy, uzatvárací plech

a manžeta zámku v čiernej matnej
RAL 9005

Cena pre koncového 
zákazníka vrátane DPH 193,-

Doplnkový balík black.edition

• bezfalcové akciové dvere
• kľučka, skryto umiestnené závesy,

uzatvárací plech a manžeta zámku
v čiernej matnej RAL 9005

Cena pre koncového 
zákazníka vrátane DPH 248,-

Doplnkový balík Planar

• pre falcované a bezfalcové akciové dvere
• kľučka Linea Planar s rozetou v jednej

rovine

Cena pre koncového 
zákazníka vrátane DPH 66,-
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