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Dekory povrchů 
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Bezpečnostní dveře pro střední a vyšší rizika 
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CENÍK 1/2020 - platný od 1.2.2020 do nahrazení novým ceníkem 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE – 3. a 2. bezpečnostní třída 
 

Bezpečnostní a protipožární dveře  cena včetně 
15% DPH 

cena za 
instalaci 

3. bezpečnostní třída - křídlo 80/197, standardní provedení povrch 
imitace dýhy CPL - buk, dub, třešeň, olše, jasan, bílá, EI 30 D1  
 
Ocelová kostra pro BT 3 
 
2. bezpečnostní třída - křídlo 80/197, standardní provedení povrch 
imitace dýhy CPL - buk, dub, třešeň, olše, jasan, bílá, EI 30 D1  
 
Protipožární dveře – křídlo 80/197, povrch CPL buk, dub, olše, 
ořech, bílá EI 30D1 
 
příplatky:- za rozměr 90/197 
               - kování klika-koule nebo klika-klika lesklý chrom  
               - kování klika-koule nebo klika-klika mosaz nebo satén 
               - kování klika-koule nebo klika-klika chrom bez ochrany 
               - vložka GUARD EVVA ozub 5 klíčů  
               - vložka GEGE AP ozub 5 klíčů 
               - vložka EVVA EPSM ozub 5 klíčů 
               - vložka MUL-T-LOCK Integrator ozub 5 klíčů 
               - protihluková vložka 36dB 
               - přídavný zámek včetně kování a vl. GEGE 
               - kukátko panoramatické chrom/satin 
               - gravírovaná jmenovka 
                
               - zárubeň bezpečnostní 80/197 na zazdění (12cm zeď) 
               - za každý centimetr silnější zdi 
               - zárubeň bezpečnostní 80/197 šroubovaná (15cm panel) 
               
               - bukový práh lakovaný šíře 80 nebo 90cm bezbarierový  

- bukový práh lakovaný šíře 80 nebo 90cm barierový 
- nátěr zárubně v odstínu dle stupnice RAL 
- odvoz a likvidace starých dveří 

 
13.490,- 

 
2.590,- 

 
11.190,- 

 
 

5.790,- 
 
 

+ 1.490,- 
+ 2.890,- 
+ 2.490,- 
+ 1.490,- 
+ 1.490,- 
+ 1.390,- 
+ 2.290,- 
+ 2.490,- 
+ 1.690,- 
+ 3.990,- 

+ 220,- 
+290,- 

 
+ 3.990,- 

+ 180,- 
+ 6.490,- 

  
+ 660,- 
+ 950,- 

+ 1.590,- 
+ 350,- 

 
Cenu za 
instalaci 
dveřního 
křídla do 
zárubně 

upřesníme 
po osobní 
obhlídce 

cca 2.300,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instalace 
zárubní 

dle dohody 
a obhlídky 
od 4.900,- 

 

   

Konfiguraci Vámi požadovaných dveří Vám spočítáme obratem 
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