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CENÍK KUCHYŇSKÝCH DVÍŘEK                                           HARTMAN
maloodběr stálí ceny za m2

7 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. 18mm:

černá kůže písková 3313,0 2627,0 2220,0 2183,0 2146,0

červená hrášková

královská modř šedá

šedá světlá vanilka

vanilka světlá vanilka žlutá

Folie skupina B: bílá drásaná

buk iconic dub přírodní tl. 18mm:

modřín ořech tmavý 3510,0 2783,2 2352,0 2312,8 2273,6

šedá světlá drásaná šedá tmavá drásaná

stříbrná vanilka drásaná

wenge tmavé jablko

Folie skupina C: akácie amberg šedý

avelino

anthrazit beton tl. 18mm:

beton bílý beton tmavý 3724,9 2953,6 2496,0 2454,4 2412,8

borovice bílá borovice stará

broušená perleť broušená šedá

buk walhalla dub hamilton

dub hnědý dub horský

dub nebraska dub starý

dub šedý dub tmavý drásaný

dub wotan

hnědá jasan

kašmír kaštanová

kitami kitami světlá

krémová světlá krémová tmavá

kůže ořech delios

olše medová

sosna staré dřevo

textilie bílá textilie světlá

textilie tmavá umbra

Folie skupina D: bílá lesk bílá mat

camel mat cubanit mat tl. 18mm:

dub ledový dub atlanta 3760,7 2982,0 2520,0 2478,0 2436,0

grafit mat kladívková

latte mat macchiato mat

vanilka mat šedá světlá mat

Folie skupina E: bílá vysoký lesk capucino vysoký lesk

černá vysoký lesk červená světlá vys. lesk tl. 18mm:

červená vysoký lesk fialová vysoký lesk 5121,7 4061,2 3432,0 3374,8 3317,6

jasmín vysoký lesk šedá světlá vys. lesk

šedá vysoký lesk tyrkysová vysoký lesk

Folie skupina Patina: borovice bílá patina tl. 18mm:

dub horský patina 6035,0 4785,4 4044,0 3976,6 3909,2

Bez příplatku: - atypické rozměry

- barevná zadní strana dvířek

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

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

- 57 druhů frézování
Skla: 13 druhů

Vitráže: vitráž, vitráž s fazetou 

pískování

Rampy: 15 profilů + fólie shodné s dvířky ceny: informujte se prosím na našich provozovnách
Výplety: překládané mřížky - 11 dekorů

Věncové lišty: 7 profilů

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

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

   web : www.albakmen.cz


