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CENÍK KUCHYŇSKÝCH DVÍŘEK                                           HARTMAN
maloodběr stálí ceny za m2

5 let záruka vč. DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

I II III IV V

Folie skupina A: bílá kůže bílý květ tl. 16mm:

červená mandarinka 1881,4 1491,9 1260,7 1239,7 1218,7

modrá světlá modrá tmavá

oliva šedá

vanilka vanilka světlá tl. 18mm:

vanilka žlutá zelená tmavá 1973,6 1565,0 1322,5 1300,5 1278,4

Folie skupina B: borovice buk hladký

buk pařený dub přírodní tl. 16mm:

dub speciál dub světlý 2010,5 1594,2 1347,2 1324,8 1302,3

javor horský javor planý

javor zelený jablko tmavé

olše ořech

ořech divoký ořech světlý

ořech tmavý stříbrná

švestka švestka světlá tl. 18mm:

švestka tmavá třešeň 2102,8 1667,4 1409,0 1385,6 1362,1

třešeň divoká wenge

Folie skupina C: antracit bambus světlý

bříza bříza sněžná tl. 16mm:

buk planý countrystyle 2102,8 1667,4 1409,0 1385,6 1362,1

dub bílý dub hnědý

dub šedý hnědá

hruška jabloň planá

jilm jilm tmavý

kaštanová krémová světlá

krémová tmavá křídově bílá

olše medová ořech Miláno tl. 18mm:

smrk tatranský staré dřevo 2231,9 1769,7 1495,6 1470,6 1445,7

umbra

Folie skupina D: bílá lesk bílá mat tl. 16mm:

pistácie lesk vanilka lesk 2130,5 1689,4 1427,6 1403,8 1380,1

vanilka mat vlnka lesk tl. 18mm:

2259,6 1791,8 1514,2 1488,9 1463,7

Folie skupina E: bílá vysoký lesk capucino vysoký lesk

černá vysoký lesk červená vysoký lesk tl. 16mm:

červená sv. vys. lesk fialová vysoký lesk 3596,8 2852,1 2410,2 2370,0 2329,9

jasmín vysoký lesk šedá vysoký lesk

vanilka vysoký lesk zebráno vysoký lesk tl. 18mm:

dub speciál patina olše patina 3781,3 2998,3 2533,8 2491,6 2449,3

Bez příplatku: - atypické rozměry záda pro tl. 16mm: bílá, olše, třešeň, javor, dub speciál

- barevná zadní strana dvířek

- rámy pro skla a mříže záda pro tl. 18mm: bílá, olše, třešeň, javor, dub speciál

- lepení skel a vrtání pantů merano hnědé, vanilka, šedá, krémová

- 56 druhů frézování bříza sněžná
Skla: čiré, kůra, grepi 500,9 414,0 414,0 414,0 414,0

atlantic čirý 566,3 468,0 468,0 468,0 468,0

paternet 641,3 530,0 530,0 530,0 530,0

vánek čirý 692,1 572,0 572,0 572,0 572,0

flutes, grossield 706,6 584,0 584,0 584,0 584,0

vánek bronz 798,6 660,0 660,0 660,0 660,0

činčila bronz 918,4 759,0 759,0 759,0 759,0

satin white, mastercarre 1429,0 1181,0 1181,0 1181,0 1181,0

flutes mat 1663,8 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0

Vitráže: vitráž, vitráž s fazetou - 19 dekorů

pískování - 5 dekorů

Rampy: 15 profilů + fólie shodné s dvířky ceny: informujte se prosím na našich provozovnách
Výplety: překládané mřížky - 20 dekorů

Věncové lišty: délky 1830 a 2050 mm

Dvířka a ostatní zboží z tohoto ceníku dodáváme pouze na objednávku a na protizálohu ve výši 100%

Dodací lhůta - obvykle 2-3 týdny změna cen vyhrazena!

Kontakt : e-mail : most@albakmen.cz

Most      -  476 127 551,  fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41 e-mail : odrepsy@albakmen.cz

Odřepsy -  325 653 192,  fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42 e-mail : tomas.bek@albakmen.cz

Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466,    web : www.albakmen.cz
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