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Nabídka posuvných dveří - Alfa Styl s.r.o.
tel./fax: 543 212 488, alfastyl@alfastyl.cz, www.alfastyl.cz

Hotová dveřní křídla LAGUNA - Akční ceník AKCEFOTO 2015

platný 2.3.2015

Madla:

Možnosti:
šířka křídla 500 - 1300 mm, max. výška křídla 2700 mm, výška
skleněné výplně bez dělení max. 2550 mm, výška laminové
výplně bez dělení max. 2700 mm. Maximální délka kolejnic
4000 mm (po dohodě až 5500 mm).
Barvy: hliník, oliva a zlatá (na objednávku)
Termín výroby činí 15-20 pracovních dní .

pro 18 mm
výplň
RAMA II WIDE 18

MULTIOMEGA II
WIDE 18

pro 10 mm,
4 a 6 mm
výplň

Šířka křídla
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm

grafické sklo
FotoGlass
2 624 Kč
2 970 Kč
3 316 Kč
3 662 Kč
4 008 Kč
4 354 Kč
4 700 Kč
5 046 Kč
5 392 Kč

Ostatní:
Dělící příčka (1 bm)
Tlumič dveřního křídla (1 ks)

EPSILON 10

FLAT 10

TWIN 10

LAMBDA 10

ostatní výplně

dle cenové nabídky
(lakovaná skla dle RAL,
LTD Egger, Kronospan,
connex apod.)

MULTI 10

rámy
70 Kč
134 Kč

Poznámka:
Akční ceník pro posuvné systémy LAGUNA s výplní FotoGlass. Ceny platné pro výšku křídla 2600 mm.
Vyžádejte si cenovou nabídku pro přesné stanovení ceny dveří. Uvedené ceny jsou pevné bez
možnosti dalších slev. Akce je platná do odvolání.
V ceně dveří je zpracování grafiky, stažení motivu a náhled rozmístění grafiky na skleněných tabulích.
Pro lepší identifikaci prosím připište do objednávky kód AKCEFOTO.
křídla
134 Kč
134 Kč

Madla:
Multi
Twin

příplatek za rám či křídlo
+ 120 Kč
+ 175 Kč

Akční ceny bez DPH za hotové křídla včetně kolejnic, kování, brzd a dorazových kartáčků. Ceny jsou orientační a platné pro danou šířku a výšku křídla 2600 mm. Ceny se vždy počítají
na základě konkrétních rozměrů křídel dle skutečnosti. Dveřní ráme bez výplně jsou v demontu nařezané a navrtané na míru vč. kování, kolejnic a komponent nutných pro montáž.
Přesnou cenu dveřních křídel Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.
Cenovou nabídku na atypická dveřní křídla (šikminý, dělená, kombinace materiálů) či křídla s ostatními výplněmi Vám rádi zpracujeme na základě Vaší poptávky.
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Hotová dveřní křídla - Základní informace
Systémy dveří:
1) Posuvné dveřevyrábíme standardně od min. šířky 500 mm do max. šíře 1300 mm
a) možnost šikmých dveřních křídel
b) možnost kování s horním zavěšením (bez spodní kolejnice)
2) Otočné dveřevyrábíme standardně od min. šířky 200 mm do max. šíře 600 mm
3) Skládací dveřevyrábíme standardně od min. šířky 200 mm do max. šíře 600 mm

Seznam výplní Lacobel a Matelac:
Lacobel Standard - 9010, 1014, 1015, 1164, 1604, 1603, 5002, 2001, 1586, 3004, 4006,
9005
Lacobel extračiré - 9003, 1013
Matelac - 9003, 1435, 9005, 2001
další barvy Lacobel a Matelac na poptávku

Technické informace:
Rámy dveří - veškeré dveřní křídla (10 i 18 systémy) jsou rámové tedy obsahují boční
madla, horní a dolní rámovou lištu dveří a případně spojovací dělící příčku. Rámy dveří
dodáváme v provedení eloxovaný hliník, oliva, na objednávku zlatá.
Dělící příčky -Dělící příčka je volně ložena mezi rámem a výplní dveří.
Kování - horní i spodní kolečka jsou ložisková s pryžovým okrajem. Nosnost dolních
koleček je max. 50kg/křídlo. Dolní kolečka umožňují výškové nastavení metrickým
šroubem v rozmezí 0-10mm.
Kolejnice - horní i dolní kolejnice se šroubuje přímo na podklad. Standardně ji dodáváme o
1 mm menší než je zadaný rozměr šířky korpusu. Požadavky na delší kolejnice pro seříznutí
na místě prosím specifikujte do objednávky. Spodní kolejnice jsou různých tvarů v
závislosti na vybraném tvaru madel. Maximální délka kolejnice je 4000 mm (5500 mm po
domluvě).
Výška dveří - maximální výška dveří je 2700 mm. Po konzultaci s výrobou možnost i vyšších
křídel.

Dodací lhůta:
Rámy bez výplně - výrobní lhůta činí 5 pracovních dní od potvrzení objednávky.
Rámy s výplní - výrobní lhůta činí 5-20 pracovních dní od potvrzení objednávky v závislosti
na typu výplně.

Výplně dveří:
Dřevěné výplně - dodáváme lamino tl. 10 mm a 18 mm v závislosti na vybraném systému
dveří. U některých systémů na 10 mm výplně je možnost použít 18 mm LTD, které bude po
obvodu odfrézováno za příplatek. Maximální výška dřevěné výplně bez dělení je 2700 mm.
Skleněné výplně - tloušťka skleněných výplní je 4 mm (s výjimkou bezp. skla connex).
Standardně dodáváme zrcadla, skla lacobel a matelc podlepeny bezpečnostní fólií. U
průhledných skel (lakomat, matelux, čiré sklo) doporučujeme tepelné tvrzení (kalení)
anebo dělení křídla horizontálně na několik částí. Maximální výška skleněné výplně bez
dělení je 2550 mm.
Ostatní výplně - na poptávku jsme schopni dodat dveřní křídla s dalšími výplněmi jako skla
s fototiskem, lakovaná skla dle RAL či NCS, akrylátová skla SATINPLEX, desky Thermopal,
bezpečnostní skla CONNEX, ratany či bambusy, dýhované desky apod. Cenovou nabídku na
tyto výplně Vám rádi zpracujeme na základě konkrétní poptávky. Na tyto výplně se
nevztahují běžné dodací lhůty.

Ceny:
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH, dopravného a množstevních slev.
V ceně dveří jsou započítány horní i spodní kolečka, kolejnice včetně stoperů, dorazový
kartáček a výplně dveří. Ostatní kování jako dělící příčky, tlumiče křídel stejně tak jako
příplatky za některé druhy madel je nutno přičíst dle příplatků v ceníku.
Protiprachový kartáček mezi křídly není započítán do cen a standardně není součástí
dodávky.
Doprava:
Dopravu zajišťujeme našimi pravidelnými rozvozy spolu s ostatním kování. Zboží je možno
si vyzvednout na provozovně v Brně - ul. Vinohradská 76.

Veškeré informace o ostatních výplních či dveřních systémech obdržíte prostřednictvím
telefonní linky 543 212 488 anebo našich obchodních zástupců.
Kontakt na výrobce:
Alfa Styl s.r.o.
Cyrilská 14 b
602 00 Brno
Tel./Fax: 543 212 488
Email: alfastyl@alfastyl.cz
Web: www.alfastyl.cz

