DVEŘE PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY - AQUA EXTREM
EXTR É MN Ě O D O L N É
VODĚODOLNÉ

NÁRAZUVZDORNÉ

V prostorech, kde se nikterak nejde
vyhnout vlhkosti, se odolnost dveří
vůči vodě stává pro Vás nezbytnou.
Stejně tak jako při čištění.

Konstrukce dveří je navržena tak, aby
bez sebemenšího poškození vydržela
nárazy a tlak, který na ní může působit.

PROTIPOŽÁRNÍ
S protipožární ochranou zabráníte při vzniku
požáru jeho dalšímu šíření v budově, čímž
ochráníte ostatní prostory, vybavení i životy.

MODELY:
JEDNOKŘÍDLÉ
600-900/1970
DVOUKŘÍDLÉ
1250-1850/1970

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
- Zámek s roztečí 72 mm a niklové
panty (doporučení: panty nerez).
Zámek je povrchově ošetřen
dvougeneračním zinkováním
pro vysokou zátěž.
- Nerozbitné plexisklo čiré/mléčné
o síle 4 mm v ceně dveří.
- Dvoukřídlé dveře a atypické formáty
dveří jsou řešeny individuálně

6 250,-

7 720,-

8 490,-

11 150,PLNÉ
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BAREVNÉ PROVEDENÍ:
ABS RAL 7040

ABS RAL 9003

Jiný barevný odstín RAL je možný
za příplatek.

8 380,-

Protipožární dveře jsou vyráběny
pouze jako plné a to s úpravou odolnosti
EI30 a protihlukovou úpravou 32 dB.
Cena: 11 150,-

VERTIKA

9 390,-

3/4

LINEA

VYUŽITÍ:
nemocnice

kuchyně

bazény

automyčky

autoservisy

9 750,-

lakovny

chemické
provozy

jatka

mlékárny

ZÁRUBNĚ
BAREVNÉ PROVEDENÍ:

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ AQUA

ABS RAL 7040

pro dveře

JEDNOKŘÍDLÉ
600-900/1970:
70-150 mm
160-250 mm
260-350 mm
360-450 mm

ABS RAL 9003

Jiný barevný odstín RAL je možný
za příplatek.

7 250,7 990,9 040,10 145,-

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ AQUA
pro dveře

DVOUKŘÍDLÉ
1250-1850/1970:
70-150 mm
160-250 mm
260-350 mm
360-450 mm

Nabídka pozinkovaných
a nerezových zárubní je
řešena individuálně.

8 695,9 595,10 850,12 170,-

Provedení: hranaté 60 mm

GARNÝŽ AQUA

pro dveře jednokřídlé i dvoukřídlé
se řeší individuálně.
Atypické formáty zárubní jsou řešeny
individuálně.

DOPLŇKY
ÚPRAVA KLIMA III
dveře:
*2 200,-

zárubeň:

*650,-

VĚTRACÍ MŘÍŽKA
elox hliník: *700,-

plast:

*330,-

NEREZOVÉ PANTY
dveře:
*310,-

zárubeň:

*480,-

zárubeň:

1 600,-

NÁSTŘIK BARVOU RAL
dveře:
1 600,garnýž:
500,-

OPLÁŠTĚNÍ DVEŘÍ PVC FÓLIÍ
dub zlatý/dub rustik dveře:
(1-5 dveří za ks)
dub zlatý/dub rustik dveře:
(6 a více dveří za ks)
dub zlatý/dub rustik zárubeň:
(1-5 dveří za ks)
dub zlatý/dub rustik zárubeň:
(6 a více dveří za ks)

5 000,2 500,-

AQUA
EXTREM

4 000,1 750,-

* Ceny u atypických rozměrů dveří a zárubní se řeší

dveře pro
průmyslové
provozy

individuálně.
Na položky označené * se nevztahuje sleva.

Maximální šířka dveří 110 cm.
Termín výroby 6 týdnů.

VYUŽITÍ:
nemocnice

kuchyně

bazény

automyčky

autoservisy

lakovny

chemické
provozy

jatka

mlékárny

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 02 Jihlava, tel.: +420 567 121 411, www.masonite.cz, www.dvere-aqua.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.

