
Ř LA K A Ř
Příplatky za atypické rozměry

No Popis Cena
1. Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm 0,00
2. Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):
a) Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm) 2100,-
b) Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm) 2100,-
c) Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm) 2800,-
d) Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm) 2800,-
e) Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm) 2800,-
3. Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětliku (rozměr Hz):
a) Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm +15 % ceny dveří
b) Dveře celkové výšky 215  - 224 cm +30 % ceny dveří
c) Dveře celkové výšky 224 - 250 cm +40 % ceny dveří
4. Otevírací –  Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):
a) Otevírací s prosklením, imitace dveří +75 % ceny dveří
b) Otevírací bez prosklení, imitace dveří +70 % ceny dveří
c) Pevná bez prosklení, imitace dveří +50 % ceny dveří
d) Pevná s prosklením, imitace dveří +60 % ceny dveří
e) Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti –  bez ohledu na celkovou šířku 14 000,-
f ) Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku 12 600,-
g) Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku 11 200,-
5. Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):
a) Otevírací s prosklením, imitace dveří +95 % ceny dveří
b) Otevírací bez prosklení, imitace dveří +90 % ceny dveří
c) Pevný bez prosklení, imitace dveří +85 % ceny dveří
d) Pevný s prosklením, imitace dveří +80 % ceny dveří
e) Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku 19 800,-
f ) Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku 17 800,-
g) Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku 15 800,-
6. Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz) + 110% ceny dveří
7. Nadsvětlík
a) Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku 7 000,-
b) Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku 6 300,-
c) Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku 5 600,-
d) Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm + 50% ceny dveří
8. Příplatky za odstín
a) Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík 3500,-
b) Dvoubarevnost 4000,-
9. Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách
a) Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo 2800,-

10. Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)
a) ostění meranti, každý cm 300,-

krycí lišta rohová, meranti 1350,-

b)
ostění dub, každý cm 250,-
krycí lišta rohová, dub 1350,-

c)
ostění borovice, každý cm 200,-
krycí lišta rohová, borovice 1200,-

11. Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu
a) meranti 1400,-
b) dub 1400,-
c) borovice 1300,-

12. Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu
a) meranti 650,-
b) dub 650,-
c) borovice otevírané 550,-

13. Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm 700,-
a) Dřevěná okapnice pro dveře otvírané dovnitř, tl. dveří 72 mm 350,-
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KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE
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ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

■ ZÁMKY■ ZÁMKY■

DODATEČNÉ 
OSTĚNÍ

cena viz předchozí stránka

700,-700,-

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – v ceně
tl. 72 mm – 

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – příplatek 500,-
tl 72 mm – příplatek 500,-

cena viz předchozí stránkacena viz předchozí stránka

0,-
500,-

A

B

C

1 ks

Izolační podložka
30 mm x 64 mm

za příplatek 350,-/

3900,-

 SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

6600,-

ELEKTROZÁMEK
1700,-

Za příplatek 
osazené

tlačítkem elektrického
otevírání dveří, cena 
zahrnuje tlačítko, kabel, 
elektrozámek. Tlačítkem 
lze otevřít horní západku
zámku, nikoliv hlavní 
západku/-ky

mohou být
úchytky 

K Ř
tl.

 10
2 m

m VLOŽKA TŘ.3 60/65 1100,-

VLOŽKA TŘ.3 60/65 s kno�íkem 1200,-

tl.
 82

 m
m VLOŽKA TŘ.3 60/45 750,-

VLOŽKA TŘ.3 60/45 s kno�íkem 900,-

tl.
 72

 m
m VLOŽKA TŘ.3 60/35 750,-

VLOŽKA TŘ.3 60/35 s kno�íkem 900,-

PP

MA LA OBI N Z

PO - zkosený
100 cm 2500,-
160 cm 3000,-

PO - zkosený
100 cm 2500,-
160 cm 3000,-

POL - rovný
110 cm 3000,-

PP

m m
m

LI O O O LZ B A Z Z LA N NAB B Z NO N O O N
(viz předchozí str. katalogu) Pozor: tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat 
prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena 300,- bez DPH / sada
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