Dvere Klíma – drevené, vnútorné
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Zmeny vyhradené. Aktualizované 04.12.2018

Použitie: na oddelenie vykurovaných a nevykurovaných vnútorných priestorov.
- s poldrážkou, šírka poldrážky 15 mm
- vnútorné, oddeľujúce vnútorné priestory s rôznymi klim. podmienkami (teplota a vlhkosť)
- hmotnosť: 800/1970 – 33 kg, 900/1970 – 40 kg

A1=14 mm

- zvukový útlm 28 dB

B1=28 mm

- do kovovej zárubne podľa STN (CgU, CgA a pod.)

rozstup zámku 72 mm

- neodporúčame montáž do drevených obložkových zárubní

hrúbka dverí: 42 mm

plné hladké, menovitá výška 1970 mm
povrch: Laminované, LK1 Laminované, LK2 Laminované. LK3
menovitá šírka bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Vlastnosti:

600, 700

239,20

287,04

258,30

309,96

277,50

333,00

– min. teplota 10°C, max. teplota 28°C

800, 900

239,20

287,04

258,30

309,96

277,50

333,00

– max. rozdiel teplôt vonku a vnútri 10°C

1 000, 1 100

– min. vlhkosť vzduchu 30 %

1250, 1450

– max. vlhkosť vzduchu 65 %

1600

Konštrukcia dverí:
Masívny smrekový rám, drevotriesková výplň, preglejkové a drevotrieskové výztuhy zmierňujúce prehnutie dverí, HDFkový plášť z hliníkovou mezivrstvou zabraňujúcou prenikaniu vlhkosti do dverného krídla. Laminátová povrchová úprava.
V dvernom krídle je zámok na obyčajná tvarový kľúč a závesy v striebornej farbe. V cene nie je zárubňa, výbava a
montáž.
Dekory si pozrite na vzorkách, farebné podanie v cenníku môže byť skreslené
.
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Dvere Klíma, odporúčané zostavy
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 04.12.2018
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Dvere Klíma
Cena dver. krídla

bez DPH
239,20

s DPH
287,04

Zostava Klíma 1
dvere laminované, 800 (900)/1970
kľučky C101, bez triedy bezpečnosti
priezorník
tesnenie V
zámková vložka Cisa C2000, 30/35, Mosadz
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
293,94
352,73
Zostava Klíma 1M (+ montáž v BB)
zostava Klíma 1
prah, menovka
zameranie
odvoz odpadu
dovoz a montáž dverí
bez DPH
Cena zostavy
413,54

s DPH
496,25

Zostava Klíma 1MZ (+zárubňa a montáž v BB)
zostava Klíma 1
zárubňa CgH 100, znížená
farba a náter zárubne
prah
zameranie
demontáž pôvodnej zárubne
osadenie novej zárubne, montáž dverí
odvoz odpadu
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
664,44
797,33

Klima dvere nemajú požiarnu odolnosť.
Zostava Klíma 2
Cena zostavy

bez DPH
326,34

Zostava Klíma 2M (+ montáž v BB)
bez DPH
Cena zostavy
445,94

s DPH
391,61

s DPH
535,13

Zostava Klíma 2MZ (+zárubňa a montáž v BB)
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
696,84
836,21
Použitie:
vchodové dvere do bytu, pivnice a pod. oddeľujúce rôzne klimatické podmienky
Popis
výrobku:
hrúbka
dverí 42 mm, rám z masívneho dreva, výplň z ľahčenej drevotriesky, opláštenie s Al vrstvou
zabraňujúcou prestupu vlhkosti a zvyšujúcou odolnosť voči ohnutiu, rozstup zámku 72 mm
Parametre
dvere neodolávajú ostreku vodou alebo kondenzu, sú určené napr, na oddelenie studenej a vlhkej
chodby od bytu a podobne. Dvere sú vyrábané len v CPL povrchoch.
Ceny sú orientačné, konkrétna cena záleží od zostavy dielov a potrebných prác.

