
Francie C E N Í K
Ceny jsou uvedeny bez DPH  Platnost od 1.11.2015

Hliníkové kování pro výrobu posuvných dveří

Svislá lišta Madona
rozměr 2750 mm 197,- Kč za kus

Barevné provedení: stříbrná matná
rozměr 5500 mm 393,- Kč za kus

( levný univerzální profil ) (tj.  71,- Kč za metr)

Svislá lišta Listel
rozměr 2550 mm 291,- Kč za kus

Barevné provedení: stříbrná matná
rozměr 5100 mm 582,- Kč za kus

( nejtenčí viditelný rám ) (tj. 114,- Kč za metr)

Vodorovná lišta
Rail rozměr 4600 mm 185,- Kč za kus

Barevné provedení: stříbrná matná (tj.  40,- Kč za metr)

Plinth rozměr 4600 mm 993,- Kč za kus
Barevné provedení: stříbrná matná doprodej (tj. 216,- Kč za metr)

Dělící příčka

Intermediate (úzká) rozměr 2800 mm 216,- Kč za kus
Barevné provedení: stříbrná matná (tj.  77,- Kč za metr)

Small rozměr 4600 mm 284,- Kč za kus
Barevné provedení: stříbrná matná (tj.  62,- Kč za metr)

Tropicale (široká) rozměr 4600 mm 922,- Kč za kus
Barevné provedení: stříbrná matná doprodej (tj. 201,- Kč za metr)

Relief (střední) rozměr 4600 mm 681,- Kč za kus

Barevné provedení: stříbrná matná doprodej (tj. 148,- Kč za metr)

Horní + spodní kolej
rozměr 2750 mm 513,- Kč za kus

Barevné provedení: stříbrná matná rozměr 5500 mm Kč za kus
skladem v délce 5,5 metrů (tj. 186,- Kč za metr)

rozměr 2750 mm 192,- Kč za kus
rozměr 5500 mm 384,- Kč za kus

(tj.  70,- Kč za metr)

Lišty (rámy) jsou pro výplně tloušťky 10 mm, lamino 18 mm nutno ofrézovat, pro rámování 4 mm skel
a zrcadel dodáváme vymezovací lišty z MDF tloušťky 6 mm.
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Horní a spodní pojezdy

 Horní dvojkolečko 66,- Kč za kus

Spodní kolečko 66,- Kč za kus

Tlumič dveří - komplet 207,- Kč za kus

trojkolečko + tlumič + zachytávací palec (není již potřeba horní dvojkolečko)

Ceny doplňků

Stoper pro AL systém 51,- Kč za par

Koncovky pro dělící příčku Relief 0,- v ceně příčky

Dorazový kartáček samolepící výška 4 mm (šedý) 11,- Kč za metr

Mezidveřní  kartáček  výška  12 mm (šedý) 15,- Kč za metr

  Vymezovací lišta MDF tl. 6 mm pro zrcadlo, délka 2600 mm 15,- Kč za kus

Balné 100,- Kč. Při odběru celých kartónů se balné neúčtuje. Termín dodání do 3 až 4 dnů.

V ceně zahrnuto řezání na míru dle zadaných rozměrů, úprava lišt, stanovení rozměrů výplně.

 + 2 spodní kolečka, poměrná část koleje. V případě horizontálně dělených dveří + dělící příčky.

Nutno písemně dodat velikost otvoru (světlá výška a světlá šířka) pro posuvné dveře a počet dveří,
druh svislých lišt, druh horní vodorovné lišty, druh spodní vodorovné lišty, případně druh a počet
horizontálních dělících příček, nebo požadovaný počet a rozměr dveří a druh horní vodorovné lišty,
druh spodní vodorovné lišty, případně druh a počet horizontálních dělících příček a výplní.

Balné 100,- Kč.
Zboží zasíláme přepravní službou na dobírku. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.

Dle Vámi zadaných požádavků dveře naceníme a obratem sdělíme cenu.

Dveřní výplně:
connex. Možnost i jiných výplní (dostupnost a cenu nutno telefonicky ověřit).
Zrcadlové a skleněné výplně jsou ze zadní strany potaženy bezpečnostní fólií.

Více viz "Ceník dveří". Termín dodání  4 až 10 dnů od objednání. 

          SÍKORA INTERIÉR s.r.o. - Výhradní dovozce kování Sogal z Francie pro ČR a SR

Dveře bez výplně  = cena použitých komponentů + 10% (nevztahuje se na kolečka a doplňky)

1 dveře = 2 svislé lišty + vodorovné lišty (horní a spodní) + 2 horní pojezdy (dvojkolečka nebo tlumiče)

 Cena všech komponentů na 1 dveře šířky 1 metr je od 994 Kč bez DPH.

Termín dodání  do 3 až 4 dnů.

Dveře s výplní

Zrcadlo 4 mm (stříbrné, bronzové), lacobel, lamino 18 mm (Kronospan, Egger, atyp),

Dveře lamino = cena lamina (s ohledem na využití plochy)+cena komponentů Sogal+sestavení.
Dělené dveře = skutečná cena výplní (poměr cen dle druhu výplně)+komponenty Sogal+sestavení.
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