PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

Kontakt:
PA PLUS, s.r.o.
e-mail: vratacz@gmail.com
web: www.vratacz.cz
tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00 - 18:00

„Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů
a masivních prvků. Kvalitní masivní rám z jehličnanů, pravá dýha a excelentní povrchová úprava
dodá vašemu domu nebo kanceláři vizáž luxusu“.

Dveře falcové i bezfalcové s prosklením i plné, v provedení pravé i levé.
Dveře jsou určeny do interiéru obytných nebo kancelářských místností pro vnitřní prostředí.
Dveře mají dubovou dýhu, křídlo dveří má voštinovou výplň a výztuhou z masivního lepeného dřeva,
což zaručuje zachování jejich vynikajících mechanických a estetických vlastností dlouhou řadu let.
Jako materiál je používán smrk a borovice. Pro výplň MDF desky. Povrch je ošetřen 5-vrstvým lakem.
Tloušťka křídla dveří je 40 mm. Dveře se vyrábějí v šířce 600, 700, 800 a 900 mm.

Katalog interiérových dýhovaných dveří a zárubní

1/10

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní
PA RUSTIKAL 1 - falcové
Model: K1F
Barva: dub
Cena: 3.468,-

Obložková zárubeň pro falcové dveře PA RUSTIKAL 1
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou: 6.069,-

Model: K1SF
Barva: dub
Cena: 4.044,-

PA RUSTIKAL 1 - bezfalcové
Model: K1
Barva: dub
Cena: 2.805,-

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře PA RUSTIKAL 1
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou 180mm: 4.106,-

Model: K1S
Barva: dub
Cena: 3.385,-
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PA RUSTIKAL 3 - falcové
Model: KP1F
Barva: dub
Cena: 6.722,-

Obložková zárubeň pro falcové dveře PA RUSTIKAL 3
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou: 6.069,-

Model: KP1SF
Barva: dub
Cena: 7.431,-

PA RUSTIKAL 3 - bezfalcové
Model: KP1
Barva: dub
Cena: 4.954,-

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře PA RUSTIKAL 3
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou 180mm: 4.106,-

Model: KP1S
Barva: dub
Cena: 5.610,-
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PA ELEGANT - bezfalcové

Model: LSBEL
Barva: bělený dub
Cena: 3.468,-

Model: LGBEL
Barva: bělený dub
Cena: 4.273,-

Model: L1SBEL
Barva: bělený dub
Cena: 5.134,-

Model: LSW
Barva: wenge
Cena: 3.468,-

Model: LGW
Barva: wenge
Cena: 4.273,-

Model: L1SW
Barva: wenge
Cena: 5.134,-

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře PA ELEGANT
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou 180mm: 4.106,Katalog interiérových dýhovaných dveří a zárubní
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PA QATRO - bezfalcové - POUZE NA OBJEDNÁVKU 5 TÝDNŮ

Model: P1SBEL
Barva: bělený dub
Cena: 6.441,-

Model: P2SBEL
Barva: bělený dub
Cena: 6.605,-

Model: P1SW
Barva: wenge
Cena: 6.441,-

Model: P2SW
Barva: wenge
Cena: 6.605

Model: P3SBEL
Barva: bělený dub
Cena: 6.854,-

Model: P3SW
Barva: wenge
Cena: 6.854

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře PA QATRO
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou 180mm: 4.106,Katalog interiérových dýhovaných dveří a zárubní
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PA PENTA - bezfalcové
Model: T5SW
Barva: wenge
Cena: 5.981,-

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře PA PENTA
Zárubeň : 3.952,Zárubeň s rozšiřovací podložkou 180mm: 4.106,-

Model: T5BEL
Barva: bělený dub
Cena: 5.981,-
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Struktura a provedení dveří
Struktura dveří:

•

rám dveří je kvalitně zhotoven z masivního dřeva z jehličnanů

•

celek dveří je z obou stran potažený deskami HDF

•

vnitřní výplň dveří je ze ztuženého voštinového jádra - ve tvaru "včelí plástve"

•

povrch je lakován ekologickými průsvitnými laky v 5-ti vrstvách

•

lišty a rámečky okolo skleněné výplně jsou dřevěné, lakované

Komplet dveří obsahuje:

•

dveřní křídlo o rozměru 200x 60, 70, 80, 90 a síle 40mm

•

2ks čepových pantů

•

zámek s roztečí dle DIN 72mm

•

sklo barvy medová kůra

•

v ceně dveří není zahrnuta klika !

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU
• dveře šíře 60cm: 70 x 204 cm
•

dveře šíře 70cm: 80 x 204 cm

•

dveře šíře 80cm: 90 x 204 cm

•

dveře šíře 90cm: 100 x 204 cm

Kvalita balení dveří dodávaných firmou PA PLUS, s.r.o.
Protože si u naší firmy zakupujete kvalitní dveře, jsou před expedicí podrobovány výstupní kontrole.
Dveře jsou prodávány vždy v prvotřídní kvalitě. Balení dveří je řešeno nestandardně „naplocho“ aby se
zaručila minimální manipulace při nakládce a vykládce.

Cena a dodací lhůta
CENA DVEŘÍ je koncová a uvedena již s 20% DPH. V případě zájmu o montáž dveří (určené pro bytové
účely) naší firmou, bude cena snížena o 10%, tzn. že Vám dveře budou účtovány pouze s 10% DPH !
DODACÍ LHŮTA je 2 – 5 týdnů. Obvyklá doba dodání je jeden týden.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZÁRUBEŇ - BEZFALCOVÉ DVEŘE
Zárubně jsou vyráběny v povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří. Pouze s dřevěnou
zárubní z masivu pokrytou pravou dýhou dokážete dokonale sladit celý interiér. Obložkové zárubně se
osazují čistě a rychle až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po
položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců.
ZÁRUBNĚ SE VYRÁBÍ POUZE VE SVISLÉM DEKORU DÝHY.
Zárubeň se dodává v rozloženém stavu na jednotlivé díly. Úprava rozměru zárubně na šířku stěny
se provádí zúžením záklopové desky pomocí pily s předkmitem. Zkracovaná strana se zasouvá do profilu
zárubně. Zárubně je nutné také zkrátit na příslušnou výšku dle výšky podlahy.

Jednotlivé komponenty pro skladbu bezfalcových zárubní
Schéma konstrukce dveřních otvorů

Profil zárubně

Zárubeň - obložení

Obložení

Záklopová obložka, DTD 12mm, dýha, dýhovaný okraj
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ZÁRUBEŇ - FALCOVÉ DVEŘE
Zárubeň je vyrobena kombinací dřeva a MDF desky, které jsou
potaženy pravou dubovou dýhou a ošetřeny 5-ti vrstvy laku.
Ta umožňuje přizpůsobení nastavení v rozmezí
od 62mm do 114mm bez rozšiřovací zárubňové podložky.
Pro falcové dveře je možné dokoupit rozšiřovací
zárubňovou podložku 100mm.
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ZÁMEK A KOVÁNÍ
Interiérové dveře se dodávají standardně se zámkem a
protiplechem s roztečí dle ČSN 72mm.
Dveře nejsou vybaveny krycím plechem a klikou.
V případě zájmu o instalaci jiného zámku (například HOBES) je
nutné toto uvést do objednávky. Za příplatek provedeme drážku
a doplníme o zámek.
Cena úpravy na zámek větších rozměrů je 590,- včetně zámku.

SKLO - výplň
Dodáváme základní barvu skla barvy medová kůra 4mm.

PANTY DVEŘÍ
Panty jsou vždy součástí dveří.
Pro falcové dveře se dodávají standardní panty našroubovatelné v sadě tří kusů
Pro bezfalcové dveře se dodávají panty 2 kusy pantů vcelku.

Váš dodavatel:

Kalkulace ceny zdarma. Informujte se v naší firmě o možnostech slev.
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