
,spol. s.r.o., Sazovice 191, 763 01 Mysločovice              

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem 

v Brně v oddíle C, vložka 21521

Popis:

Zárubně na objednávku výška do 2 000 Zárubně na objednávku do výšky 2 000

ostění mm sv. výška sv. šířka cena ostění sv. šířka sv. výška cena

do 100 do 2000 600-900 74 € do 100 1200-2400 do 2000 117 €

do 200 do 2000 600-900 80 € do 200 1200-2400 do 2000 124 €

do 300 do 2000 600-900 89,00 € do 300 1200-2400 do 2000 136 €

do 100 do 2000 901-1200 79 €

do 200 do 2000 901-1200 85 € Zárubně na objednávku do výšky 2 400

do 300 do 2000 901-1200 97 € ostění sv. šířka sv. výška cena

do 100 1200-2400 do 2400 128 €

Zárubně na objednávku výška do 2 400 do 200 1200-2400 do 2400 135 €

ostění mm sv. výška sv. šířka cena do 300 1200-2400 do 2400 149 €

do 100 do 2400 600-900 81 €

do 200 do 2400 600-900 87 €

do 300 do 2400 600-900 98 €

do 100 do 2400 901-1200 85 €

do 200 do 2400 901-1200 93 €

do 300 do 2400 901-1200 105 €

Uvedené ceny v ceníku jsou v eurech, bez DPH a jsou doporučené.

Ceník je platný od 20. 4. 2017 a pozbývá platnost dnem vydání nového.

Kontakt :

Večeřa Milan www.plechove-dvere.cz

ww

vecera@mrb.cz www.bedex.sk

Provedení z pozink. plechu - 11, 60 € / 1ks 

PŘÍPLATKY ZA:

602 548 867

www.mrb.cz

Příprava pro el. otvírač - 64, 80 €

Úprava pro SDK (na čistou poslahu) - 15, 60 €/1ks

Těsněná zárubeň - 29,60 € / 1ks (včetně těsnění)

Nástřik dle RAL: 1 křídlové - 44, 40 € / 1ks

                          2 křídlové - 48, 80 € / 1ks

Zárubně ZPK 04 / 2017 EUR

Zárubně ZPK jsou univerzální profilové zárubně, vyrobené z černého plechu 

o síle 1,5mm, který je ošetřen základním nástřikem šedé barvy (je v ceně). 

Zárubně jsou určeny pro ZK plechové dveře MRB, protipožární dveře MRB 

až do požární odolnosti EI EW 60, ale i pro dveře od jiných výrobců. Jsou 

osazeny pevnými závěsy OZ 50 a standardně dodávány s podlahovým 

zapuštěním 20 mm, výška čisté podlahy je označena otvory ve spodní části 

obou stojen.

Zárubně pro dvoukřídlové dveře

Uvedené míry jsou v mm.

Zárubně pro jednokřídlové dveře

Ceník univerzálních profilových zárubní typu ZPK 
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