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AKČNÍ SETY 
                                                          Výroba • prodej • instalace 
                                                           záruční a pozáruční servis 

 
1) Varianta BASIC 
bezpečnostní dveře II. bezpečnostní třída, v povrchové úpravě dle vzorníku, rozvorový 
systém s 8mi trny, vnitřek vyplněn nehořlavou hmotou, bezpečnostní kování chrom, 
vložka FAB s 5ti klíči, panoramatické kukátko, montáž do zárubní zákazníka   
 
        14.470,-Kč včetně 15% DPH 
2) Varianta EKO 
bezpečnostní dveře III. bezpečnostní třída, v povrchové úpravě dle vzorníku, rozvorový 
systém s 8mi trny, vnitřek vyplněn nehořlavou hmotou, bezpečnostní kování chrom, 
vložka Guard s 5ti klíči, panoramatické kukátko, montáž do zárubní zákazníka   
 
        17.770,-Kč včetně 15% DPH 
 
3) Varianta KLASIK  
bezpečnostní dveře III. bezpečnostní třída, celoocelová konstrukce, v povrchové úpravě 
dle vzorníku, čtyřstranný rozvorový systém s 10ti trny, vnitřek vyplněn nehořlavou 
hmotou, bezpečnostní kování chrom s překrytím vložky, vložka Guard s 5ti klíči, 
bezbariérová úprava spodní čepy do boku, panoramatické kukátko, montáž do zárubní 
zákazníka   
 
        21.460,-Kč včetně 15% DPH 
4) Varianta MEDI  
bezpečnostní dveře III. bezpečnostní třída, celoocelová konstrukce, v povrchové úpravě 
dle vzorníku, čtyřstranný rozvorový systém s 12ti trny, vnitřek vyplněn nehořlavou 
hmotou, bezpečnostní kování chrom s překrytím vložky, přídavný zámek s bezpečnostním 
kováním chrom s překrytím vložky, 2x sjednocená vložka Guard s 5ti klíči, bezbariérová 
úprava spodní čepy do boku, panoramatické kukátko, montáž do zárubní zákazníka   
 
        25.250,-Kč včetně 15% DPH 
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5) Varianta DE LUXE 
 
bezpečnostní dveře III. bezpečnostní třída, celoocelová konstrukce, v povrchové úpravě 
dle vzorníku, čtyřstranný rozvorový systém s 12ti trny, vnitřek vyplněn nehořlavou 
hmotou, zesílená obvodová konstrukce, bezpečnostní kování chrom s překrytím vložky, 
přídavný zámek s bezpečnostním kováním chrom s překrytím vložky, 2x sjednocená 
vložka Mul-T-Lock s 5ti klíči, bezbariérová úprava spodní čepy do boku, panoramatické 
kukátko, montáž do zárubní zákazníka   
 
        26.430,-Kč včetně 15% DPH 
 
6) Bezpečnostní zárubeň – pro všechny typy 
 
bezpečnostní ocelová obložková zárubeň včetně těsnění na 15 cm stěnu nebo panel, 
povrchová úprava dle přání zákazníka v barvách RAL, masivní lakovaný práh, montáž u 
zákazníka   

       12.080,-Kč včetně 15% DPH 
 
Na přání sestavíme dveře dle Vašich požadavků. 
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