
 www.horak-bros.comNa uvedené ceny je poskytována obchodní sleva, kontaktujte naše obchodní oddělení.Typ                                  Zárubeň do ZDI x) do PUR xx) do ZDI x) do PUR xx) do ZDI x) do PUR xx)DVEŘE CHLADÍRENSKÉ OTOČNÉCHO   650 x 2000  15 270,- 16 040,- -     - -  -CHO   800 x 2000 16 070,- 17 120,- 21 090,- 22 290,- 28 610,- 30 700,-CHO 1000 x 2000 18 220,- 18 480,- 23 110,- 24 540,- 31 150,- 33 550,-CHO 1200 x 2000 23 260,- 24 450,- 30 400,- 32 710,- 40 460,- 43 970,-CHO 1400 x 2000 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníCHO 1700 x 2500 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníCHO 2000 x 2500 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníCHO 2000 x 2700 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníDVEŘE MRAZÍRENSKÉ OTOČNÉMO   800 x 2000 - - 25 640,- 27 220,- 34 010,- 36 580,-MO 1000 x 2000 - - 29 880,- 31 970,- 38 760,- 41 910,-MO 1200 x 2000 - - 38 030,- 41 080,- 50 190,- 54 710,-MO 1400 x 2000 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníMO 1700 x 2500 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníMO 2000 x 2500 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
Ceník  -  IZOLAČNÍ  DVEŘE  OTOČNÉprovedení bíle lakovaný HLINÍK provedení NEREZvar. "P" * var. "PUR" ** var. "PUR" **
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MO 2000 x 2500 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníMO 2000 x 2700 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníDVEŘE CHLADÍRENSKÉ OTOČNÉ S KAPLIČKOU CHOK 1000 x 2150 + 400 - - 29 670,- 31 880,- 38 649,- 41 960,-CHOK 1200 x 2150 + 400 - - 36 330,- 39 350,- 48 710,- 53 220,-CHOK 1400 x 2150 + 400 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádáníCHOK 1400 x 2500 + 400 - - na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání* Zárubeň var. "P" je tvořena plastovým profilem.** Zárubeň var. "PUR" má stejné provedení jako křídlo dveří (plech) a je vypěněna PUR pěnou.x) Zárubeň osazená do ZDI je vč. kotvících prvků, viz nákres dveří.xx) Zárubeň osazená do PUR sendvičové stěny tlloušťky 75 mm (CHO) a 125 mm (MO) je vč. vnitřní zárubně, viz nákres dveří.Základní provedení:Dveře typu CHO jsou ve standardním  provedení dodávány bez prahu (typ 1), viz nákres provedení prahu.Dveře typu MO jsou ve standardním provedení dodávány s prahem (typ 4), viz nákres provedení prahu a jsou vč. vyhřívání. V základní ceně je zahrnut uzamykatelný uzávěr s bezp. otevíráním.Dveře š. 650 až 1200 mm jsou v provedení jednokřídlovém, ostatní dveře jsou dvoukřídlové.Příslušenství a výbava za příplatek:Práh dveří CHO - typ 2, 3, viz nákres provedení prahu - pro š. 650 až 1200 mm.  + 800,-Práh dveří CHO - typ 2, 3, viz nákres provedení prahu - pro š. 1400 až 2000 mm. + 1 620,-Práh dveří CHO - typ 4 (bez podložení), viz nákres provedení prahu - pro š. 650 až 1200 mm. + 1 370,-Práh dveří CHO - typ 4 (bez podložení), viz nákres provedení prahu - pro š. 1400 až 2000 mm. + 2 190,-Práh dveří CHO, MO - typ 5 (vč. podložení) viz nákres provedení prahu - pro š. 650 až 1200 mm.  + 2 570,-Práh dveří CHO, MO - typ 5 (vč. podložení) viz nákres provedení prahu - pro š. 1400 až 2000 mm. + 3 400,-Ochranný sloupek NEREZ + 1 810,-Zárubeň var. "P" do panel. stěny jiné tloušťky než 75 mm       + 1 % zákl. ceny Zárubeň var. "PUR" do panel. stěny jiné tloušťky než 75 mm (CHO) resp. 125 mm (MO).       + 4 % zákl. ceny Ceny jsou uvedeny v Kč,  EXW Lužec n/Vlt., bez DPH, dopravy a montáže. Ceny jsou platné od 01.01.2018 do 31.03.2018.Lužec nad Vltavoutel.: 315 619 111fax: 315 619 999e-mail: prodej@horak-bros.com 1/1 Ceníky HORÁK 2018-01 OTO Praha 5tel.: 257 314 759fax.: 257 314 758e-mail: oto@horak-bros.com


