SOLODOOR a.s. - nové výrobky
1. Dezén Kalvados – v provedení fólie a CPL fólie o tloušťce 0,2 mm

Bude dodáván bez příplatku u všech typů dveří ve
standardní ceníkové ceně.

Termín: od ledna 2009

2. Nové dezény pro zátěžové dveře – CPL fólie 0,8 mm a HPL
CPL fólie 0,8mm:
Dub příčný podélný světlý

Dub příčný podélný tmavý

Kalvados

Povrch HPL -šedá
Zátěžové dveře jsou vhodné pro zdravotnická zařízení, školy,
výrobní a správní budovy, hyper a supermarkety - vysoce
namáhané prostory, kde hrozí nebezpečí poškrábání dveří.
Dodávají se s výplní děrovaná dřevotřísková deska (u dveří
požárně odolných je výplň požárně odolná dřevotřísková deska).
Cena:
CPL fólie 0,8 mm – příplatek 1 050,-Kč/ křídlo k ceně dveří
s povrchem CPL 0,2
HPL fólie – příplatek 1 100,-Kč / křídlo k ceně dveří s povrchem
CPL 0,2
Termín dodání: 5-6 týdnů

3. Bezfalcové dveře
Bezfalcové dveře dodáváme ve všech modelových řadách kromě
dveří požárně odolných, kouřotěsných a protihlukových. Bezfalcové
dveře se zapuštěnými panty ve speciální obložkové zárubni působí
velmi pěkným dojmem.
Budou se dodávat vždy kompletně s obložkovou zárubní.

Cena:
Příplatek k ceně dveří 2 800,-Kč/křídlo
Termín dodání: 5 – 6 týdnů

4. Kyvné dveře
Kyvné dveře umožňují otevírání na obě strany s fixací ve střední
poloze pomocí pružinových závěsů. Usazují se do obložkové
zárubně se speciální úpravou. Vzhledem k namáhání dveří jsou
s výplní děrovaná dřevotřísková deska a povrch je HPL fólie nebo
CPL fólie o tloušťce 0,8 mm.

Cena: Příplatek k ceně dveří 2 000,-Kč / křídlo
Termín dodání: 5 – 6 týdnů

5.

Oblá hrana u dveří

U všech typů dveří kromě dveří požárně odolných, požárně
bezpečnostních třída 2 a dveří SONET, je možné dodat dveře
s oblou hranou.

Cena: Příplatek ke dveřím 150,-Kč
Termín dodání: 4 týdny

6. Obložková zárubeň s oblou hranou a s oblým ostěním

Rozšíření sortimentu obložkových zárubní. Obložkové
zárubně s oblou hranou a s oblým ostěním jsou žádané na
trhu, zlepšují celkový estetický dojem při vnímání kompletu
dveří a obložkové zárubně.
-

Oblá obložka
Cena: příplatek 200,-Kč k ceně obložkové zárubně
Termín dodání: standardní termín dodání

Oblé ostění
Pro OZ do šířky zdi 20 cm (pro OZ pro dveře s CPL fólií pouze dekory buk, olše, třešeň, ostatní
dekory od února 2009)
Cena: příplatek 350,-Kč k ceně obložkové zárubně
Termín dodání: 4 týdny

