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

Ocelové kování pro výrobu posuvných dveří
Svislá lišta C1

Lakovaná ocel rozměr 2760 mm 83,- Kč za kus
povrch - bílá, stříbrná matná

Dřevodekor rozměr 2760 mm 99,- Kč za kus
povrch - dub antracit, zebrano, jasan modrý

Svislá lišta C2

DOPRODEJ
Dřevodekor rozměr 2760 mm 129,- Kč za kus
povrch - dub antracit, zebrano

Svislá lišta C3

DOPRODEJ

Dřevodekor rozměr 2760 mm 129,- Kč za kus
povrch - dub antracit, zebrano

Svislá lišta C4
Lakovaná ocel rozměr 2760 mm 87,- Kč za kus
povrch - stříbrná matná
NOVINKA

Tlumič dveří - komplet 143,- Kč za kus
trojkolečko+tlumič+zachytávací palec (není již potřeba horní dvojkolečko)

Vodorovná i dělící lišta
Lakovaná ocel rozměr 2760 mm 47,- Kč za kus
povrch - bílá, stříbrná matná

Dřevodekor rozměr 2760 mm 67,- Kč za kus
povrch - dub antracit, zebrano, jasan modrý

Pro dělení se použiji dvě vodorovné lišty proti sobě.

Horní + spodní kolej

Lakovaná ocel rozměr 2750 mm 422,- Kč za kus
Horní a spodní koleje jsou shodné. rozměr 5500 mm 842,- Kč za kus

povrch - bílá, stříbrná matná

Dřevodekor rozměr 2750 mm 495,- Kč za kus
rozměr 5500 mm 989,- Kč za kus

povrch horní kolej/spodní kolej - dub antracit/černá, zebrano/slonová kost, jasan modrý

Horní a spodní pojezdy

Horní dvojkolečko 28,- Kč za kus

Spodní kolečko 56,- Kč za kus

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.

Spodní koleje nejsou v dřevodekoru.
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 Ceny doplňků

  Plastová zarážka do horní koleje (pozicionér dveří) 12,- Kč za kus

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

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

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

V ceně zahrnuto řezání na míru dle zadaných rozměrů, děrování lišt pro montáž koleček, rozměry výplně.

poměrná část koleje. V případě horizontálně dělených dveří + vodorovné lišty.
Cena všech komponentů na 1 nedělené dveře od 506 Kč bez DPH.

Nutno písemně dodat velikost otvoru (světlá výška a světlá šířka) pro posuvné dveře a počet dveří,         

nebo požadované kusy a rozměry komponentů + druh a dekor rámů, případně jiná upřesnění   

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.

Dveře lamino = cena lamina (s ohledem na využití plochy)+cena komponentů Sogal+sestavení.

Vyjde-li z jedné tabule lamina více dveří, např. 4 x dveře do šířky 50 cm, 3 x dveře do 65 cm,

lepenkou síly 3,5 mm a jako celek je vše zabaleno do stretchové fólie.  Balné 150,- Kč/ks, za dveře. 

Doběrečné 100,-Kč za  zásilku. 

Více informací 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

Termín dodání do 3 dnů.  Balné zdarma.

Dveře bez výplně  = cena použitých komponentů + 20% (nevztahuje se na kolečka a doplňky)

1 dveře = 2 svislé lišty + 1vodorovná lišta + 2 horní pojezdy dvojkolečka + 2 spodní kolečka

Termín dodání  do 3-4 dnů.  Balné zdarma.

Dveře s výplní

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

tak zaplatíte jen skutečné náklady = cenu jedné tabule lamina !!!

Dělené dveře = skutečná cena výplní (poměr cen dle druhu výplně)+komponenty Sogal+sestavení.

Balení: Dveře jsou po obvodu baleny do polystyrénového „U“ profilu, plocha dveří je kryta vícevrstvou 

Zboží zasíláme ověřenou smluvní přepravní službou na dobírku. 
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