Dobrý den.
Děkuji za poptávku. Rád Vám nabídnu nejlepší alternativu s ohledem na vynikající technické
parametry a bezpečnost i s ohledem na velmi příznivou cenu seskládaného kompletu tak, že se
vyhnete potřebě si za spoustu věcí a komponentů připlácet a ztrácet se v cenové kalkulaci.
Nyní nabízíme dveře HTpremium v bezpečnostní třídě 3 s výbornou tepelně izolační
a běžnou protihlukovou vlastností za akční cenu 19990.-včetně 15% DPH.
Nebo protipožární dveře HTmagnum taktéž ve špičkové bezpečnostní třídě 3 splňující
protipožární normu EI30 za cenu 22990.- včetně 15% DPH .
Tento model má navíc špičkové bezkonkurenční protihlukové vlastnosti 44db
V těchto cenách je již zahrnuto vše potřebné. Součástí kompletního balíčku je nyní křídlo,
zárubeň, práh, veškeré kování jako jsou kliky, vložky, štítky s překrytím proti rozlomení ,
odvrtání, panoramatické kukátko. Dále cena obsahuje již i všechny potřebné práce.
Demontáž, montáž, likvidaci, zednické zapravení včetně betonáže zárubně. Realizace je
během jednoho dne hotová.
V příplatkové výbavě lze již jen pořídit :
a) omezovač otevírání (nahrazuje dřívější řetízek) u nás je ale tento mechanismus
zabudován, nekazí vzhled dveří ani neodírá hranu křídla.
Cena tohoto dílu je 800kč včetně DPH
b) sjednocení vložek. Myšleno je tím, že vrchní i spodní fab je ovládán jedním
identickým klíčem. Cena na zakázku seskládání dvouvložek je příplatek 1500.- kč
Doprava dveří je počítána paušálně na 500.- kč max 1000.-kč podle lokality a
nejbližšího zastoupení. V této ceně je započítána již i výše uvedená likvidace staré
zárubně sutě i křídla. V případě, že byste chtěli nějaké komponenty ze starého křídla
ponechat, montéři Vám je ze starých dveří odmontují a ponechají na místě.
Zapravením se rozumí betonáž a zapravení do 3cm po obvodě dveří ,jinak se učtuje
více práce max 500-1000,-/. Větší zednický zásah, vložení překladů, zazdívání a
úprava otvoru se účtuje dle skutečných nákladů.
V naší nabídce jsou k dispozici i levnější varianty dveří, ale chtěli jsme zákazníkům nabídnout
takový balíček, který je nejen zajímavý cenou, ale hlavně splňuje i veškeré potřebné nároky
na výměnu vstupních dveří u bytu v dnešní době a dveře vyznačující se vysokou kvalitou.
Dveře nemohou tvořit jen hezký prvek a být jen bezpečnostní, ale musí mít i dobré parametry
protihlukové a tepelně izolační. Toto zaručuje i tloušťka našeho křídla, která je cca 56mm
(pozor na podobné dveře s jinou tloušťkou a neoriginální zárubní bez těsnění) Z tohoto
důvodu nelze osadit naše křídlo do stávajících starých zárubní. Tuto realizaci ani navíc
nedoporučujeme již vzhledem k tomu, že převážná většina stávajících starých zárubní jsou
nejen v panelu již z dřívější doby osazena křivě a vrtáním nových bezpečnostních
zamykacích bodů se spíše stávající zárubeň více poškozuje než zabezpečuje. Nelze v tom
případě ani osadit druhé těsnění do staré zárubně, což má za následek špatnou izolaci jak
zvukovou tak tepelnou. Dalším problémem je, že staré zárubně nejsou na nová těžká křídla
uzpůsobeny.

Velikou výhodou našich dveří je - ve standardu zárubeň vždy v barvě křídla, přídavný zámek
s vrtulkou s možností zamčení bez použití klíče , dvojité těsnění, které je jak v křídle tak
v rámu, těsnění v prahu, montáž během jednoho dne, servis zajištěn po celé ČR a certifikace
vyhotovená ve zkušebnách v ČR. Dále to jsou velké skladové zásoby a dostupnost
kteréhokoliv dílu. Jakákoliv barva i dveře rozměru 80 a 90 jsou za stejnou cenu, jakožto i dva
druhy zárubní s orig. zárubní do panelových domů. Dále pro fyzické osoby je sjednána
zakázka bez zálohy u dvou modelů, které jsou výše uvedeny v hladkém provedení.
S pozdravem
Tomaš Drozda

