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“Spolupracujte s profesionály !!!”

Dřevěná dvířka
Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech.
Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.
Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna.

Tvar 36
Rámek masivní tl.20mm,
výplň frézovaná masivní
tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm s drážkami
nebo jen hladké.

Tvar 32 D
Rámek masivní tl.20mm,
výplň rovná oboustranně
dýhovaná MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s drážkami.

Tvar 40
Rámek masivní tl.20mm,
výplň frézovaná masivní
tl.10mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm hladké.

Tvar 42
Rámek masivní tl.20mm,
výplň rovná oboustranně
dýhovaná MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s drážkami.

Dřevěná dvířka
Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech.
Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.
Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna.

Tvar 55
Rámek masivní tl.22mm,
výplň frézovaná masivní
tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.22mm
hladké po obvodu frézované
dle dvířka.

Tvar 57D
Rámek masivní frézováný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 10D
Rámek masivní frézováný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 67D
Rámek masivní frézováný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.13mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Dřevěná dvířka
Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech.
Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.
Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna.

Tvar 20D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.13mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 24D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.13mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 57
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
masivní tl.14mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 17
Rámek masivní frézovaný
tl.22mm, výplň frézovaná
masivní tl.14mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.22mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Dřevěná dvířka
Dvířka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech.
Mohou být mořená, lakovaná přírodně, v barvě RAL nebo NCS, patinovaná nebo bez povrchové úpravy.
Směr let u dvířek je svislý, u čílek je vodorovný. Na požádání je možná změna.

Tvar 45 D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
Po obvodu vyfrézované jako
dvířko.

Tvar 14 D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 19 D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Tvar 65 D
Rámek masivní frézovaný
tl.20mm, výplň frézovaná
oboustranně dýhovaná
MDF tl.11mm.
Čílko vyrobeno z celomasivní
spárovky tl.20mm
s vyfrézovanou drážkou nebo
rovné bez drážky.

Dřevěná čílka
Čílka je možno objednat - buk, dub, javor, jasan, olše, smrk, borovice, třešeň a ořech.
Čílka jsou vyrobená ze spárovky tl. 20 a 22 mm dle tvaru dvířka. Jsou po obvodu ofrézována stejně jako vybraný tvar
dvířka. Mohou být buď hladká nebo s frézováním v ploše. U tvaru 55 a 42 se čílka vyrabí jen hladká bez frézování v
ploše.

Tvar 42, 36, 32 D

Tvar bez frézování v ploše

Tvar 10D, 20D, 24D, 17D, 17, 14D, 19D

Tvar 57, 57D, 67

Tvar 45D

Věncové lišty

Liséna
Pro zakončení kuchyně

Liséna jednostranná šířka 50 mm
Po domluvě je možné vyrobit různou délku a šířku.

Lakovaná dvířka
Lakovaná dvířka lesklé i matné provedení. Jedná se o lakovanou MDF a to buď oboustranně nebo jednostranně,
zadni strana je v tomto případě laminovaná bílá. Povrchová úprava se skládá z 5 vrstev, 3 x základní PU lak matný a
2 x vrchní PU lak lesklý. Po vytvrzení je lak doleštěn finální leštící pastou. Dvířka lze objednat ve všech barvách
stupnice RAL, NCS. Doporučené tvary jsou tvary hladké (bez hlubokého frézování) s obvodovým frézováním r 3mm.
Dodací lhůty jsou 3-4 týdny. Dvířka je možné objednat oboustraně lakované nebo jednostraně kde zadní strana je
bílá laminovaná.

Dýhovaná dvířka
Základem dvířka je 18 mm MDF olepená 2 mm dýhovou hranou a zadýhována z přední strany dýhou. Zadní strana je
laminovaná. Na přání je možno zadýhovat i zadní stranu. Povrchová úprava je dělána do vysokého lesku z přední
strany a hrany, zadní strana se dělá v matu. Povrchová úprava se skládá z 5 vrstev, 3 x základní PU lak matný a 2 x
vrchní PU lak lesklý. Po vytvrzení je lak doleštěn finální leštící pastou. Po dohodě je možné udělat i v celomatu nebo
celolesku.
Dodací lhůta je 4 týdny.

Skleněné výplně masivních a lakovaných dvířek
Master ligne

Madera čirá

Master carre

Master point

Kůra čirá

Grepi čiré

Krizet

Orchid

Flutes

Patterned 130

Vážení obchodní přátelé,
představujeme Vám náš nový ceník nábytkových dvířek s obchodními podmínkami.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Z těchto základních cen Vám budeme poskytovat slevy podle Vašich odběrů.

Sortiment

Vaše sleva

Dvířka celo masivní (rám i středová výplň masiv)
Dvířka masiv s výplní dýhy (rám masiv středová výplň
dýhovaná MDF)
Lakovaná a dýhovaná dvířka

Obchodní podmínky pro dřevěná dvířka
Popis
Dvířka jsou vyrobena z kvalitního masivního dřeva, přírodních dýh, dřevotřískových a MDF desek.
Dvířka jsou opatřena polyuretanovým polomatným lakem SAYERLACK popř. ICLA.
Na mořená dvířka jsou použita vodou ředitelná nebo rozpouštědlová mořidla.
Dodací lhůty
4 týdny s povrchovou úpravou
3 - 4 týdny bez povrchové úpravy
do 2 týdnů EXPRES výroba s přirážkou 50%
Objednávky
Objednávky zasílejte faxem, emailem nebo poštou. Kontakt pro příjem objednávek
tel: 739 663 983, email: info@nabytekdena.cz
Po objednání zašleme zpět potvrzení přijetí objednávky vč. přesné ceny a termínu dodání, které je
nutné zkontrolovat a potvrdit. Po Vašem odsouhlasení bude zakázka zařazena do výroby.
Ceny
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, a jsou včetně povrchové úpravy transparentním lakem.
Slevy
400 Kč / m2 - dvířka a dýhované dílce bez povrchové úpravy
40 Kč / 1bm - věncové lišty bez povrchové úpravy
5% - při jednorázovém odběru jednoho typu dvířek nad 50000 Kč bez DPH
Přirážky
130,- Kč / m2 - při moření dvířek, dýhovaných dílců a rolet
40,- Kč / bm - při moření věncové lišty
1.100,- Kč / m2 - jednostranná patina s bílým podkladem
1.600,- Kč / m2 - oboustranná patina s bílým podkladem
Platební podmínky
Při objednávce je vždy vystavena zálohová faktura ve výši 50% ze sjednané částky vč. DPH.
Doplatek hotově nebo dobírkou při převzetí zakázky.

Ceník dřevěných dvířek a doplňků verze 1/2014
Dvířka celomasivní (rám i středová výplň masiv)
Čílko

Dvířka plná

Dvířka rám

Věncová lišta

Kč / m2

Kč / m2

Kč / m2

Kč / bm

Dub, Javor, Jasan

3.690 Kč

4.986 Kč

3.270 Kč

565 Kč

Olše, Buk

3.556 Kč

4.840 Kč

3.140 Kč

544 Kč

Borovice, Smrk

3.317 Kč

4.540 Kč

2.960 Kč

527 Kč

Třešeň

4.950 Kč

6.211 Kč

4.325 Kč

935 Kč

Ořech

5.290 Kč

7.456 Kč

4.653 Kč

1.050 Kč

Materiál

Dvířka masiv s výplní dýhy (rám masiv, středová výplň dýhovaná MDF)
Čílko

Dvířka plná

Dvířka rám

Věncová lišta

Kč / m2

Kč / m2

Kč / m2

Kč / bm

Dub, Javor, Jasan

3.690 Kč

4.330 Kč

3.270 Kč

565 Kč

Olše, Buk

3.556 Kč

4.200 Kč

3.140 Kč

544 Kč

Borovice, Smrk

3.317 Kč

3.940 Kč

2.960 Kč

527 Kč

Třešeň

4.950 Kč

5.411 Kč

4.325 Kč

935 Kč

Ořech

5.290 Kč

6.556 Kč

4.653 Kč

1.050 Kč

Materiál

Čílkem (čelíčkem) se rozumí hladká spárovka po obvodu frézovaná, případně dle tvaru je frézovaná
v ploše.
U čílek s výškou menší než 110mm a šířkou menší než 246mm je frézování pouze po obvodu.
Ceny jsou uvedeny včetně povrchové úpravy PUR transparentním lakem. Moření je za
příplatek.
Ceny jsou bez DPH.

Atypické rozměry jsou bez příplatků.
Dvířka tvaru 32, 57, 45 je možné vyrobit i jako trojúhelník (do podkroví) po konzultaci s výrobou.
K dvířkům je možné objednat dýhované dílce na korpusy nebo zasklívací lišty.
Věncová lišta se dodává standardně v délce 2000mm.

Rozměry dřevěných dvířek

Čelíčko

Dvířka plná

Dviřka rám

Výška x šířka

Výška x šířka

Výška x šířka

60 x 100 mm

196 x 196 mm

196 x 196 mm

196 x 1200 mm

2000 x 1200 mm 2000 x 1200 mm

60 x 100 mm

210 x 246 mm

210 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

Minimální

60 x 100 mm

286 x 296 mm

Maximální

286 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

Minimální
Tvar 10D,
20D
Maximální
Tvar 32D, Minimální
36, 42, 40,
55
Maximální

60 x 100 mm

286 x 296 mm

286 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

60 x 100 mm

210 x 246 mm

210 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

Minimální
Tvar 14D,
24D
Maximální

60 x 100 mm

286 x 296 mm

286 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

Minimální

60 x 100 mm

286 x 296 mm

286 x 1200 mm

2200 x 1200 mm 2200 x 1200 mm

Tvar

Rozměr
Minimální

Tvar 45D Maximální
Tvar 57, Minimální
57D, 67D,
65D
Maximální
Tvar 17,
17D

Tvar 19D Maximální

210 x 246 mm

286 x 296 mm

286 x 296 mm

210 x 246 mm

286 x 296 mm

286 x 296 mm

Moření dvířek a doplňků
Dvířka moříme přímo k laminu Kronospan, Egger, DDL, nebo je možné po dohodě dvířka
namořit podle Vámi zaslanému vzorku - vyrobíme zkušební vzorek k odsouhlasení
K dvířkům je možné doobjednat i mořidlo, cena 165 Kč / litr.

Liséna
liséna jednostranná šířka 50 mm
Buk 730 mm 570 Kč/ ks
Dub 730 mm 660 Kč/ ks
Po domluvě je možné vyrobit různou délku a šířku.

Ceník lakovaných dvířek – vysoký lesk nebo mat
Lakovaná dvířka lesklé i matné provedení. Jedná se o lakovanou MDF a to buď oboustranně
nebo jednostranně, zadní strana je v tomto případě laminovaná bílá.
Povrchová úprava se skládá z 5 vrstev, 3 x základní PU lak matný a 2 x vrchní PU lak lesklý.
Po vytvrzení je lak doleštěn finální leštící pastou.
Dvířka lze objednat ve všech barvách stupnice RAL, NCS. Doporučené tvary jsou tvary
hladké (bez hlubokého frézování) s obvodovým frézováním r 3mm.

Bílá 9003, 9016
Ostatní odstíny

Lesk-lamino
2795
2990

Lesk-lesk
3640
3835

Lesk-mat
3315
3510

Mat-lamino
2145
2340

Mat-mat
2665
2860

Ceny jsou bez DPH.

Ceny jsou pro materiál MDF tl. 18 mm. Nad 18 mm přirážka. U objednávky menší než 2 m2
přirážka 25%.

Ceník dýhovaných dvířek – vysoký lesk nebo mat
Základem dvířka je 18 mm MDF olepená 2 mm dýhovou hranou a zadýhována z přední
strany dýhou. Zadní strana je laminovaná. Na přání je možno zadýhovat i zadní stranu.
Povrchová úprava je dělána do vysokého lesku z přední strany a hrany, zadní strana se dělá
v matu. Po dohodě je možné udělat i v celomatu nebo celolesku. Dodací lhůta je 4 týdny.
Podle dřeviny, počtu ks, nosiče a typu laku uděláme vždy konkrétní kalkulaci.
Ceny jsou bez DPH.

