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Dveře 2/3 sklo

2 890,00

2 388,43

Do týdne: Plné 
60–90 cm a 2/3 

sklo 80 
cm ,jinak Na 
objednávku
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Na objednávku

Na objednávku

Na objednávku

2 388,43

2 890,00

Dveře řady ALFA jsou vyrobeny z lepeného masivního borovicového d řeva. Rámy dve ří jsou vyrobeny z konstruk čně 
stálého masivního lepeného borovicového profilu. Dve ře jsou standardn ě vybaveny vysoce kvalitními zámky a záv ěsy, 
které jsou vhodné jak pro kovové tak d řevěné zárubn ě a jsou v souladu s platnými normami.
Tento typ dve ří je ideální pro povrchovou úpravu lakováním, olejováním, kartá čováním nebo malováním. Výpln ě rámů 
jsou z borovicové lepené masivní sukaté desky. Dve ře je možno dodat i v provedení posuvného k řídla. 

Prosklené dve ře jsou vybaveny sklem FOG 4mm, které je tém ěř nerozbitné. Prosklené varianty dve ří je možné si objednat 
bez sklen ěné výpln ě za cenu dve ří plných. Samostatnou sklen ěnou výpl ň nelze objednat. 

Všechny typy dve ří je možné dodat za p říplatek v četně ventila čních otvor ů.                                                                                            
Dveře je možno dodat za p říplatek i v provedení posuvného k řídla.

Standardní rozm ěry dve ří:  60, 70, 80, 90. Dve řní k řídlo 100 cm za p říplatek.                                                                                       
Varianty na Objednávku = 4-5 týdn ů od potvrzení a úhrady zálohy.

Cena Kč/ks
s DPH

Cena Kč/ks
bez DPH

2 140,50

2 590,00

Dveře ALFA - vnit řní, borovice, masiv

Řada dve ří Dveře plné Dve ře 1/3 sklo

ALFA I
Lugano

ALFA II
Czapla

ALFA III
Ilawa

ALFA IV
Londyn

ALFA V
Normandia

ALFA VI
Bergen

ALFA VII
Verona

Vybavení: Dve ře jsou standardn ě vybaveny čepovými záv ěsy a zámky  BB vč. klíče.  
Pokud chcete FAB či WC je příplatek 500 Kč s DPH.


