od 999,s DPH

Vchodové bezpečnostné dvere

VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Made in Germany

Akciová cena za komplet dvere s drevenou zárubňou
V akcii v rozmeroch: 60/70/80/90 x 197 cm
Drevené vchodové bezpečnostné
dvere do bytu - technické informácie:
• 1-krídlové bytové vchodové dvere systém WET 2,
povrchová úprava Duradecor, prevedenie KOMFORT
A EXCLUSIVE
• Klimatická trieda (odolnosť dverí voči klimatickým
podmienkam) Klima III.
• Trieda zvukovej izolácie SK2
• Bezpečnostná trieda (bezpečnostná trieda
odolnosti voči vlámaniu) RC2/RC3
Hrúbka krídla:
KOMFORT: 46,5 mm
EXCLUSIV: 51,5 mm
• Rovnaká farba na oboch stranách krídla
aj zárubne za rovnakú cenu

Prehľad farieb a dekorov:

VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Made in Germany

Cena zahŕňa:
• Výsuvné podlahové tesnenie Schall – Ex Duo L-15
• Trojbodové blokovanie, 2 poistky proti vypáčeniu s dvojitým čapom
• Sada guľa/kľučka s bezpečnosťou RC2/RC3 tvar U, ušlachtilá oceľ, dlhý štítok
• Závesy: VX 160-18, ušľachtilá oceľ
• Zosilnenie rámu RC2
• Kukátko 14 mm
• Bezpečnostná lišta s olivkou

Bezpečnostná trieda RC3
zahŕňa všetko čo RC2,
ale oproti RC2 má lepšie:
• Závesy: VX 160-4-22 RC3 FD TZ, ušľachtilá oceľ

Kukátko

Bezpečnostná lista s olivkou

• Zosilnenie rámu RC3

Akciové ceny pre koncového zákazníka vr. DPH, bez montáže a dopravy
WET System 2, Klima III
SK2 37 dB/RC2

KOMFORT
EXCLUSIVE

WET System 2, Klima III
SK3 - 42dB/ RC2

WET System 2, Klima III
SK3-42 dB /RC3

999,-

1149,-

-

-

-

1449,-

Voliteľné príplatky:
1. Krídlo dverí a zárubňa dvojfarebné (zvonku jedna farba, zvnútra druhá farba)
– príplatok 129,- € vr. DPH
2. Elektronické kukátko príplatok 139,- € vr. DPH
3. Alternatívne hrúbky steny pri obložkovej zárubni
Kategória: KOMFORT v cene hrúbky 100 -140
150 – 200 jednotná cena + 14,- € vr. DPH
220 – 280 jednotná cena + 26,- € vr. DPH
300 – 320 jednotná cena + 40,- € vr. DPH

Elektronické
kukátko

Kategória: EXCLUSIVE v cene hrúbky 120 -140
150 – 200 jednotná cena + 14,- € vr. DPH
220 – 280 jednotná cena + 26,- € vr. DPH
300 – 320 jednotná cena + 40,- € vr. DPH

Akcia je platná do 18.12.2020.

Ceny uvedené v letáku sú vrátane DPH bez zamerania, demontáže, montáže a dopravy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nášho autorizovaného partnera:
https://www.hormann.sk/sukromni-stavebnici-a-modernizatori/vyhladavanie-predajcov/

