www.stolarstvo-sivan.sk
Kontakt: Roman Siváň. Okružná 2060/6. Dolný Kubín 02601 tel: 0902 829 869
email: sivan@stolarstvo-sivan.sk
Prevádzka: Babín 208. IČO: 45 400 822.
DIČ: 1071837030

MALOOBCHODNÝ CENNÍK INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH DVERÍ

DVERE : Dvere vzor NIKA :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine,
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
2 €/1ks skla
Matelux
4 €/1ks skla
Master care
6 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ N, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ N, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom

www.stolarstvo-sivan.sk
Dvere vzor MODY :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine,
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
4 €/1ks skla
Matelux
8 €/1ks skla
Master care
12 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ M, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ M, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom

Dvere vzor DODY :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
DODY 10
DODY 20
DODY 30
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
4€
8€
12 €
Matelux
8€
16 €
24 €
Master care
12 €
24 €
36 €
 Šírky dverí 90, 100
10%
10%
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo
2 x krídlo
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ D, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ D, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor MEGY :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
2 €/1ks skla
Matelux,
4 €/1ks skla
Master care
6 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ M, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ M, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor ZUKY :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
ZUKY 10 – 12
ZUKY 13
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
8€
16 €
Matelux
16 €
32 €
Master care
24 €
48 €
 Šírky dverí 90, 100
10%
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ Z, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ Z, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor Kany :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander 97 €/dvere
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
5 €/1ks skla
Matelux
10 €/1ks skla
Master care
15 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ K, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ K, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor STYL/REAL :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander

STYL 10
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
Matelux
Master care
 Šírky dverí 90, 100
 Dvojkrídlové dvere

5€
10 €
15 €
10%
2 x krídlo

STYL 20
10 €
20 €
30 €
10%
2 x krídlo

97 €/dvere

STYL 30 - REAL 10
15 €
30 €
45 €
10%
2 x krídlo

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ S, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ S, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor Kasa :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander 97 €/dvere
 Sklo : Crossfield,Činčila číra,
3 €/1ks skla
Matelux
5 €/1ks skla
Master care
8 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ M, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ M, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor SAGY :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 60 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander

SAGY 10
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
Matelux
Master care
 Šírky dverí 90, 100
 Dvojkrídlové dvere

5€
10 €
15 €
10%
2 x krídlo

SAGY 20-21

SAGY 30

10 €
20 €
30 €
10%
2 x krídlo

15 €
30 €
45 €
10%
2 x krídlo

97 €/dvere

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ S, alebo R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ S, alebo R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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Dvere vzor RECO :

cena jedných dverí

-

175 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
Zámok rozteč 72 mm, otvor BB- izbový
Sklo dubová kôra číra
Šírka krídel 70 – 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Možnosť urobiť krídlo bezfalcové – do posúvneho systému
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander 97 €/dvere
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
5 €/1ks skla
10 €/1ks skla
Matelux
Master care
15 €/1ks skla
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

Príslušenstvo za príplatok :









Kľučka, úchyt alebo hákový zámok k posúvnym dverám, stavebná vložka (fabka u PZ zámkov), prah alebo prechodová lišta
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
Zárubňa oblôžková
Posúvny systém: nástenný - PSA1, PSA2, s jednými dverami pevnými - PSB1, PSB2, schovaný v stene - PSC1, PSC2, PSC3
Svetlík otváravý (odporúčaný typ R)
Nadsvetlík pevný oblôžkový
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom (odporúčaný typ R)
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom
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ZÁRUBNE :
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) :
Cena zárubne - 60 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Rám - zárubňa z masívu smrek
3 závesy
Protiplech (na zámok)
Gumové tesnenie
Šírka zárubne 60 – 100
Bez povrchovej úpravy ( obrúsená, ale nenatretá)

Dodatky bez príplatku :
 Atypický rozmer (na mieru)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý,
Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Zárubňa do dvojkrídlových dverí, alebo s otváravým svetlíkom

40 €/zárubňu
30%

Lišty (okolo zárubne) :
používajú sa ako jednostranná oblôžka obyčajnej zárubne
Cena lišty A - 30 €/ks bez povrchovej úpravy

Cena lišty B - 40 € /ks bez povrchovej úpravy

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander

7 €/lištu

Drevený bukový prah :
Dodávaný v štandarde :
 Bukový prah s gumovým tesnením
 Dĺžka 1000 mm, šírka 70 – 400 mm

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Za dĺžku do 1200 mm – 20% , dĺžku do 1400 mm – 40 % ...

Cena :

7 €/prah
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Oblôžková zárubňa :
Dodávané v štandarde :







Rám - zárubňa z masívu smrek kútový vzor A (90⁰)
3 závesy
Protiplech (na zámok)
Gumové tesnenie
Šírka zárubne 60 – 100
Bez povrchovej úpravy ( obrúsená, ale nenatretá)

Dodatky bez príplatku :
 Atypický rozmer (na mieru)
 Kútový vzor B (45⁰)

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý,
Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
 Zárubňa do dvojkrídlových dverí, alebo s otváravým svetlíkom

50 €/zárubňu
30%
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POSÚVNE SYSTÉMY :
Posúvny systém PSA1 (nástenný) cena : 80 € + dverové krídlo + úchyt, alebo zámok + zárubňa (zárubňa nemusí byť)
Posúvny systém PSA2 (nástenný) cena : 2 x posúvny systém PSA1 + zárubňa (zárubňa nemusí byť)

Posúvny systém PSB1 / PSB2 (s jednými pevnými dverami )
cena : 80 € + dve dverové krídla + úchyt, alebo zámok + zárubňa

Posúvny systém PSC1 (schovaný v stene) cena : 90 € + dverové krídlo + úchyt, alebo zámok + zárubňa
Posúvny systém PSC2 (schovaný v stene) cena : 2 x posúvny systém PSC1
Posúvny systém PSC3 (schovaný v stene) cena : 2 x posúvny systém PSC1

www.stolarstvo-sivan.sk
Hákový zámok k posúvnym dverám :

Úchyty k posúvnym dverám : - Chróm
G5
- Chróm matný G6

www.stolarstvo-sivan.sk

Svetlík otváravý :
cena otváravého svetlíka - 130 €
Dodávané v štandarde :







SVETLÍKY :

bez povrchovej úpravy

Drevený rám z masívu smrek prvá trieda, drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
3 závesy
2 ks zástrčí
Sklo dubová kôra číra
Šírka svetlíka 40 (ku všetkým šírkovým rozmerom ktorejkoľvek zárubne treba prirátať 400 mm)
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Atypický rozmer

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander 80 €/svetlík
 Sklo :

Svetlík pevný :
cena pevného svetlíka - 100 €
Dodávané v štandarde :






bez povrchovej úpravy

Drevený rám z masívu smrek , drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
Pevný svetlík je neodeliteľnou súčasťou obyčajnej zárubne
Sklo dubová kôra číra
Šírka svetlíka 40 (ku všetkým šírkovým rozmerom obyčajnej zárubne treba prirátať 400 mm)
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Atypický rozmer

Dodatky za príplatok :

Príplatky sú tie isté ako u otváravých svetlíkov

Pevný nadsvetlík :
Cena pevného nadsvetlíka - 100 € bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :







Drevený rám z masívu smrek , drevené kazety, alebo sklo olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
Pevný svetlík je neodeliteľnou súčasťou obyčajnej zárubne
Sklo dubová kôra číra
Výška nadsvetlíka 40 (ku všetkým výškovým rozmerom obyčajnej zárubne treba prirátať 400 mm)
Šírka nad dvere 60 - 80
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine,
 Atypický rozmer

Dodatky za príplatok :
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý, Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander 40 €/dvere
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
4 €/1ks skla
Matelux,
8 €/1ks skla
Master care
12 €/1ks skla
10%
 Nad šírky dverí 90, 100
 Nad dvere so svetlíkom
50%
 Nad dvojkrídlové dvere
2 x nadsvetlík

Oblôžkový nadsvetlík :
Cena oblôžkového nadsvetlíka je cena prislúchajúca oblôžkovej zárubni

(cena ako za ďalšiu oblôžkovú zárubňu)

Dodávané v štandarde :






Rám - oblôžka z masívu smrek kútový vzor A (90⁰) , spojená s oblôžkovou zárubňou
Výška oblôžkového nadsvetlíka 40 (ku všetkým výškam oblôžkovej zárubne treba prirátať 400 mm)
Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)
Šírky 60 - 80
Sklo dubová kôra číra

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Atypický rozmer

Dodatky za príplatok :

Príplatky sú tie isté ako u pevných nadsvetlíkov

SKLÁ :
Dubová kôra svetlá :

Dubová kôra dymová :

Činčila :

Matelux :

.
Crepy :

Crossfield :

Marine :

Master carre :

FARBY :
Bezfarebná

Pínia

Oliva svetlá

Gaštan

.
Dub svetlý

Dub tmavý

Orech

Palisander

STAVEBNÁ VLOŽKA :
Stavebná vložka FAB :

-

bezpečnostná trieda 2 (stredná bezpečnostná trieda)

-

rozmer : 30/ 35 , 30/ 40 , 30/45
centrálny kľúč (jedným kľúčom sa dá odomknúť viacej vložiek – napr. jedným kľúčom odomknete
vchodové dvere, kotolňové dvere, garáž ...)

Cena

Stavebná vložka TITAN :

-

- jednej vložky - 16 €

, - jedného centrálneho kľúča 1 €

bezpečnostná trieda 3 (vysoká bezpečnosť)

-

rozmer : 31/ 36 , 31 /41 , 31/ 46
odomykanie z oboch strán súčasne (môžu byť kľúče vsunuté z druhej strany dverí a aj tak sa dajú
odomknúť)

-

centrálny kľúč (jedným kľúčom sa dá odomknúť viacej vložiek – napr. jedným kľúčom odomknete
vchodové dvere, kotolňové dvere, garáž ... )

Cena

- jednej vložky - 25 €

, - jedného centrálneho kľúča 1 €

.

www.stolarstvo-sivan.sk
VCHODOVÉ ZATEPLENÉ DVERE :
Dvere vzor podľa vlastného návrhu

(môžete si nakresliť aj iný kazetový vzor, určiť kde pôjde drevená výplň - kde sklo ... )

Cena zateplených dverí jednoduchý vzor je : 275 €

(alebo 1,6 násobok interiérových – aj so sklom)

bez povrchovej úpravy

Dodávané v štandarde :
 Jednoduchý (štvorčekový vzor)
 Drevený rám z masívu smrek prvá trieda
 Výplne dvojité drevené kazety medzi ktorými je polystyrén,
alebo euro sklo (dve sklá zlepené na hliníkovú lištu)
 olištované drevenými lištami vyčnievajúcimi z dverí
 Gumové tesnenie na dverách (pokiaľ idú na starú železnú zárubňu)
 3 závesy
 Zámok rozteč 72 mm, otvor PZ (fabkový)
 Sklo dubová kôra číra (obe sklá)
 Šírka krídel 70 – 80
 Bez povrchovej úpravy ( obrúsené, ale nenatreté)

Dodatky bez príplatku :
 Sklo : Crepy, Dubová kôra dymová, Marine
 Atypický rozmer (na mieru, aj s možnosťou obložiť starú železnú zárubňu)

Dodatky za príplatok :
 Kosoštvorcový, alebo šikmý vzor
100 €
 Povrchová úprava farby : Bezfarebná, Pínia, Dub svetlý, Dub tmavý,
Oliva svetlá, Gaštan, Orech, Palisander
150 €/dvere
 Sklo : Crossfield, Činčila číra,
30 €/m²
Matelux,
60 €/m²
Master care
90 €/m²
 Šírky dverí 90, 100
10%
 Dvojkrídlové dvere
2 x krídlo

Príslušenstvo za príplatok :







Kľučka, stavebná vložka (fabka), prah
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná)
cena ako u interiérovej zárubne
Zárubňa vchodová oblôžková
Svetlík otváravý
1,6 násobok ceny nezatepleného svetlíka
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným svetlíkom
1,6 násobok ceny nezatepleného svetlíka
Zárubňa obyčajná (tesárska, fixná) s pevným nadsvetlíkom 1,6 násobok ceny nezatepleného nadsvetlíka

