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Vzorníky fólií

Vzorníky dvířek

A12 - rozměr: 5 x 9 cm A6 - rozměr: 10 x 15 cm Šanon A4 - rozměr: 28 x 32 cm

cena: 1ks zdarma, další za 60 Kč bez DPH cena: 300 Kč bez DPH cena: 1.100 Kč bez DPH

Sada vzorků tvarů: 148 x 113 mm, veškeré tvary ve 4 krabičkách

cena: 790 Kč bez DPH

Vzorek dvířka - rozměr: 296 x 396 mm

cena: 100 - 150 Kč bez DPH 
- podrobněji viz "Objednávka vzorků dvířek" 

Stojany na dvířka

Stojan - 1 část - pro 31 vzorků Stojan - 3 části - pro 70 vzorků Stojan - 4 části - pro 101 vzorků

cena: 1 300 Kč bez DPH cena: 2 600 Kč bez DPH cena: 3 900 Kč bez DPH

- Stojany na dvířka neobsahují vzorky dvířek . Vzorky  je nutno objednat samostatně dle "Objednávky vzorků dvířek" 

rozměry: 450 (h) x 346 (š) x 2032 (v) mm rozměry: 450 (h) x 1342 (š) x 2032 (v) mm rozměry: 450 (h) x 1688 (š) x 2032 (v) mm

        1x zdarma : při prvním odběru  
                                 nad 3 000 Kč bez DPH

1x zdarma : při dosaženém odběru     
                         nad  20.000 Kč bez DPH 
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Doplňkový sortiment

Sada výplní skel č.1:  
- rozměr: 80 x 120 mm, 20 kusů

Sada vzorků lišt - délka 150 mm, 8 kusů Sada zad - rozměr: 100 x 150 mm, 15 kusů 

cena: 168 Kč bez DPH
cena: 50 Kč bez DPH 
- zdarma spolu se stojanem

cena: 50 Kč bez DPH 
- zdarma spolu se stojanem

Sada výplní skel č.2  
- rozměr: 150 x 150 mm, 20 kusů
- zdarma spolu s 3- a 4- dílným stojanem 

Vzorky hliníkových profilů 
- délka 50 mm, 7 kusů
cena: zdarma

 Katalog dvířek  A4 (2017) - tištěný 
 - 48 stran
cena: 1 ks zdarma, další za 70 Kč bez DPH

Vzorky hliníkových profilů se sklem 
- 200 x 200 mm, 5 kusů
cena: 300 Kč bez DPH

Vzorky hliníkových profilů se sklem - panel 
- rozměr vzorků: 200 x 200 mm, 5 kusů 
- rozměr panelu: 780 x 580 mm, závěsný

cena: 500 Kč bez DPH

1x zdarma : při prvním odběru  
AL rámečků nad 3 000 Kč bez DPH 1x zdarma : při prvním odběru  

AL rámečků nad 5 000 Kč bez DPH

Vzorník akrylátových folií a hran 
 - rozměr: 7 x 10 cm

Vzorky akrylátových dvířek  
- rozměr: 10 x 20 cm

Vzorky lištových úchytek - délka 5 cm

cena: 1ks zdarma, další za 100 Kč bez DPH
cena: 1 ks zdarma 
 sada: 600 Kč bez DPH

cena: 1 ks zdarma, možnost výběru



Vzorník 25 základních barev pro digitální tisk 
- rozměr: 150 x 150 mm
- cena: zdarma 

Vzorník uni barev pro digitální tisk 
- rozměr: 31 x 20 cm/tabulka, 22 tabulek 
- celkový rozměr: 49,5 x 31 x 22 cm 
- vyobrazeno 1 099 vzorových barev ve 
formátu CMYK 
 

- cena: 2 200 Kč bez DPH

Sada pro leštění akrylátových povrchů 
 - cena: 430 Kč bez DPH

Ochranná tepelná lišta vestavné trouby 
 - délka 600 mm, tloušťka boční stěny 18-19 mm 
- provedení: ocel stříbrná 
- pár- 1 levá, 1 pravá 
  
 - cena: 188 Kč bez DPH

Doplňkový sortiment

Odstraňovač ochranných folií 
- k použití: - na hrany a plochy akrylátových dvířek   
                     - na dvířka s ochrannou folií 
 - cena: 199 Kč bez DPH

Detail tabulky č. 15:

Vzorník skel - digitální tisk 
(bez stojanu) sada 26 ks 
- rozměry skel: 150 x 150 mm
- cena: 750 Kč bez DPH- sada 
- cena: zdarma - 1 ks vzorku skla

Vzorník dekorů skládaných dvířek 
- rozměr: 100 x 150 mm
- cena: 1 ks zdarma,  
                 další za 100 Kč bez DPH

Vzorník barev RAL převedený do CMYK 
- rozměr: 40 x 40 cm, přes 200 barev 
- cena: - provedení kalené sklo tl. 4 mm: 520 Kč bez DPH 
              - provedení DIBOND: 400 Kč bez DPH
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Vzorníky fólií
Vzorníky dvířek
A12 - rozměr: 5 x 9 cm
A6 - rozměr: 10 x 15 cm
Šanon A4 - rozměr: 28 x 32 cm
cena: 1ks zdarma, další za 60 Kč bez DPH 
cena: 300 Kč bez DPH
cena: 1.100 Kč bez DPH
Sada vzorků tvarů: 148 x 113 mm, veškeré tvary ve 4 krabičkách
cena: 790 Kč bez DPH
Vzorek dvířka - rozměr: 296 x 396 mm
cena: 100 - 150 Kč bez DPH
- podrobněji viz "Objednávka vzorků dvířek" 
Stojany na dvířka
Stojan - 1 část - pro 31 vzorků
Stojan - 3 části - pro 70 vzorků
Stojan - 4 části - pro 101 vzorků
cena: 1 300 Kč bez DPH
cena: 2 600 Kč bez DPH
cena: 3 900 Kč bez DPH
- Stojany na dvířka neobsahují vzorky dvířek . Vzorky  je nutno objednat samostatně dle "Objednávky vzorků dvířek"  
rozměry: 450 (h) x 346 (š) x 2032 (v) mm
rozměry: 450 (h) x 1342 (š) x 2032 (v) mm
rozměry: 450 (h) x 1688 (š) x 2032 (v) mm
        1x zdarma : při prvním odběru 
                                 nad 3 000 Kč bez DPH
1x zdarma : při dosaženém odběru    
                         nad  20.000 Kč bez DPH 
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Doplňkový sortiment
Sada výplní skel č.1: 
- rozměr: 80 x 120 mm, 20 kusů
Sada vzorků lišt - délka 150 mm, 8 kusů 
Sada zad - rozměr: 100 x 150 mm, 15 kusů 
cena: 168 Kč bez DPH
cena: 50 Kč bez DPH
- zdarma spolu se stojanem
cena: 50 Kč bez DPH
- zdarma spolu se stojanem
Sada výplní skel č.2 
- rozměr: 150 x 150 mm, 20 kusů
- zdarma spolu s 3- a 4- dílným stojanem 
Vzorky hliníkových profilů
- délka 50 mm, 7 kusů
cena: zdarma
 Katalog dvířek  A4 (2017) - tištěný
 - 48 stran
cena: 1 ks zdarma, další za 70 Kč bez DPH
Vzorky hliníkových profilů se sklem
- 200 x 200 mm, 5 kusů
cena: 300 Kč bez DPH
Vzorky hliníkových profilů se sklem - panel
- rozměr vzorků: 200 x 200 mm, 5 kusů
- rozměr panelu: 780 x 580 mm, závěsný
cena: 500 Kč bez DPH
1x zdarma : při prvním odběru 
AL rámečků nad 3 000 Kč bez DPH
 1x zdarma : při prvním odběru 
AL rámečků nad 5 000 Kč bez DPH
Vzorník akrylátových folií a hran
 - rozměr: 7 x 10 cm
Vzorky akrylátových dvířek 
- rozměr: 10 x 20 cm
Vzorky lištových úchytek - délka 5 cm
cena: 1ks zdarma, další za 100 Kč bez DPH 
cena: 1 ks zdarma
 sada: 600 Kč bez DPH
cena: 1 ks zdarma, možnost výběru
Vzorník 25 základních barev pro digitální tisk
- rozměr: 150 x 150 mm
- cena: zdarma 
Vzorník uni barev pro digitální tisk
- rozměr: 31 x 20 cm/tabulka, 22 tabulek
- celkový rozměr: 49,5 x 31 x 22 cm
- vyobrazeno 1 099 vzorových barev ve formátu CMYK
 
- cena: 2 200 Kč bez DPH
Sada pro leštění akrylátových povrchů
 
- cena: 430 Kč bez DPH
Ochranná tepelná lišta vestavné trouby
 - délka 600 mm, tloušťka boční stěny 18-19 mm
- provedení: ocel stříbrná
- pár- 1 levá, 1 pravá
 
 
- cena: 188 Kč bez DPH
Doplňkový sortiment
Odstraňovač ochranných folií
- k použití: - na hrany a plochy akrylátových dvířek  
                     - na dvířka s ochrannou folií
 
- cena: 199 Kč bez DPH
Detail tabulky č. 15:
Vzorník skel - digitální tisk
(bez stojanu) sada 26 ks
- rozměry skel: 150 x 150 mm
- cena: 750 Kč bez DPH- sada
- cena: zdarma - 1 ks vzorku skla
Vzorník dekorů skládaných dvířek
- rozměr: 100 x 150 mm
- cena: 1 ks zdarma, 
                 další za 100 Kč bez DPH
Vzorník barev RAL převedený do CMYK
- rozměr: 40 x 40 cm, přes 200 barev
- cena: - provedení kalené sklo tl. 4 mm: 520 Kč bez DPH
              - provedení DIBOND: 400 Kč bez DPH
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