
Typ: Dvere so zvýšenou bezpečnosťou Sofia/Dakar
Popis: Drevený rám, výplň DTD masívna konštr. 35kg

Počet bezp.čapov : zadl.zámok, prípadne 3 čapový zámok za príplatok
Požiarna odolnosť: Príplatok EI 30 D3 fólia, 62 €
Dostupné rozmery: 800-900/1970

možnosť spílenia odposdu

verzia s montážou do pôvodnej zárubne:

Dvere so zvýš.bezpečnosťou plné hladké, Premium B 163,00 €  
Bezpečnostné kovanie R101 PZ F1 TB3 52,00 €    
Bezpečnostná vložka EVVA FPS, 5 kľúčov + karta, 3.BT 41,00 €    
Tesnenie I-profil 6bm 6,00 €      
Montáž dverného krídla do pôvodnej zárubne 76,00 €    
Priezorník s montážou 9,00 €      

Príplatok za prekrytie vložky v kovaní 16,00 €    
Príplatok za 3 čapový zámok 15,00 €    
Príplatok za povrch dverí CPL laminát 53,00 €    
Príplatok za olivku alebo funkciu proti vymknutiu 9,00 €      
Príplatok prah masív s montážou 25,00 €    
montáž dverí do pôvodnej zárubne je možná pokiaľ je Vaša zárubňa v medziach kolmosti 2-3mm na 2000mm dĺžke

Zostavy dvere so zvýšenou bezpečnosťou

347,00 €    

montáž dverí do pôvodnej zárubne je možná pokiaľ je Vaša zárubňa v medziach kolmosti 2-3mm na 2000mm dĺžke

verzia s výmenou zárubne:

Dvere so zvýš.bezpečnosťou plné hladké, Premium B 163,00 €  
Bezpečnostné kovanie R101 PZ F1 TB3 52,00 €    
Bezpečnostná vložka EVVA FPS, 5 kľúčov + karta, 3.BT 41,00 €    
Tesnenie I-profil 6bm 6,00 €      
Výsek pôvodnej zárubne 48,00 €    
Bezpečnostná oceľová zárubňa hr. 120 mm 196,00 €  
Betónovanie zárubne, montáž a osadenie dvern.krídla 255,00 €  
Priezorník s montážou 9,00 €      
Odvoz pôvodných dverí 9,00 €      
Farba + náter zárubne 29,00 €    

Príplatok za prekrytie vložky v kovaní 16,00 €    
Príplatok za 3 čapový zámok 15,00 €    
Príplatok rozšírenú oceľovú zárubňu 170 mm 25,00 €    
Príplatok za povrch dverí CPL laminát 53,00 €    
Príplatok za olivku alebo funkciu proti vymknutiu 9,00 €      

Príplatok prah masív s montážou 25,00 €    

808,00 €    
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