
1K = typ dveřní výplně pro dveře a zárubně jednokřídlové 1100 x 2200 mm a tl. stěny do 350 mm doporučená cena 
pro zákazníka/ ks2K = typ dveřní výplně pro dveře a zárubně dvoukřídlové 2250 x 2200 mm a tl. stěny do 350 mm

dveře falcové = dveře polodrážkové
dveře bezfalcové = dveře bezpolodrážkové
dveře dvoufalcové = dveře dvoupolodrážkové

DVEŘE OTOČNÉ DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ:

1K otočné dveře jednokřídlové falcové 450 Kč

otočné dveře jednokřídlové bezfalcové, reverzní, dvoufalcové 750 Kč

otočné dveře jednokřídlové falcové (DPO, ZVI, S, BD, klima, voděodolné) 750 Kč

otočné dveře jednokřídlové bezfalcové (DPO, ZVI, S, BD, klima, termo, voděodolné) 850 Kč

otočné dveře jednokřídlové SAPGLASS celoskleněné 900 Kč

2K otočné dveře dvoukřídlové falcové 900 Kč

otočné dveře dvoukřídlové bezfalcové, reverzní, dvoufalcové 1 500 Kč

otočné dveře dvoukřídlové falcové (DPO, ZVI, S, klima, voděodolné) 1 500 Kč

otočné dveře dvoukřídlové bezfalcové (DPO, ZVI, S, BD, klima, voděodolné) 1 700 Kč

otočné dveře dvoukřídlové skleněné 1 800 Kč

DVEŘE OTOČNÉ+ZÁRUBEŇ:

1K otočné dveře jednokřídlové falcové - zárubeň obložková, kovová dvoudílná, Metalik 1 250 Kč

otočné dveře jednokřídlové bezfalcové, reverzní, dvoufalcové - zárubeň dřevěná obložková, OKZ, částečný obklad OKZ, kovová 1 700 Kč

otočné dveře jednokřídlové falcové (DPO, ZVI, S, BD) - zárubeň dřevěná obložková, kovová dvoudílná 1 700 Kč

otočné dveře jednokřídlové bezfalcové (DPO, ZVI, S, BD)  - zárubeň dřevěná obložková, kovová dvoudílná 1 800 Kč

otočné dveře jednokřídlové skleněné - zárubeň dřevěná obložková, kovová dvoudílná 2 000 Kč

2K otočné dveře dvoukřídlové falcové - zárubeň obložková, kovová dvoudílná 1 700 Kč

otočné dveře dvoukřídlové bezfalcové, reverzní - zárubně obložkové, kovové, OKZ 1 900 Kč

otočné dveře dvoukřídlové falcové (DPO, ZVI, S) - zárubeň obložková, kovová dvoudílná 1 900 Kč

otočné dveře dvoukřídlové bezfalcové (DPO, ZVI, S) - zárubeň obložková, kovová dvoudílná 2 000 Kč

otočné dveře dvoukřídlové skleněné - zárubeň dřevěná obložková, kovová dvoudílná 2 500 Kč

ZÁRUBNĚ PRŮCHOZÍ (obložkové, rámové, kovové) bez dveří

1K zárubně do průchodu 1150 mm 1 250 Kč

2K zárubně s průchodem větším jak 1150 mm 1 600 Kč

SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ SAP 910, SAP 915 

1K Skrytá jednokřídlová zárubeň SAP 910, SAP 915 včetně dveří 1 700 Kč

Začištění jednokřídlové zárubně 2 200 Kč

2K Skrytá dvoukřídlová zárubeň SAP 910, SAP 915 včetně dveří 2 000 Kč

Začištění dvoukřídlové zárubně 2 600 Kč

DOPORUČENÝ CENÍK MONTÁŽÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ SAPELI
(ceny uvedené bez DPH) - platnost od 1. 2. 2018
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KONTRA ZÁRUBNĚ - součástí instalace dveří a zárubní Latente - nutné přičíst k montáži bezfalcových dveří a zárubní

1K kontra zárubeň pro dveře jednokřídlové 1 250 Kč

2K kontra zárubeň pro dveře dvoukřídlové 1 600 Kč

DVEŘE POSUVNÉ na stěnu bez zárubní 

1K Smart Soft jednokřídlové 1 700 Kč

Smart jednokřídlové 1 600 Kč

Avanza zero jednokřídlové 1 700 Kč

Avanza heavy jednokřídlové 1 700 Kč

Avanza heavy jednokřídlové FIX 2 200 Kč

Minima posuvné jednokřídlové 2 000 Kč

ROLLO posuvné jednokřídlové 2 000 Kč

Ulterior - skrytý posuv jednokřídlové 2 000 Kč

2K Smart Soft dvoukřídlové 2 000 Kč

Smart dvoukřídlové 1 900 Kč

Avanza zero dvoukřídlové 2 000 Kč

Avanza heavy dvoukřídlové 2 000 Kč

Minima posuvné dvoukřídlové 2 400 Kč

ROLLO posuvné dvoukřídlové 2 400 Kč

Ulterior - skrytý posuv dvoukřídlové 2 700 Kč

POSUVNÉ na stěnu včetně zárubně

1K Smart Soft jednokřídlové 2 200 Kč

Smart jednokřídlové 2 100 Kč

Avanza zero jednokřídlové 2 200 Kč

Avanza heavy jednokřídlové 2 200 Kč

Minima posuvné jednokřídlové 2 200 Kč

ROLLO posuvné jednokřídlové 2 200 Kč

Ulterior - skrytý posuv jednokřídlové 2 200 Kč

Magneo - bez elektrického zapojení 2 600 Kč

2K Smart Soft dvoukřídlové 2 700 Kč

Smart dvoukřídlové 2 600 Kč

Avanza zero dvoukřídlové 2 700 Kč

Avanza heavy dvoukřídlové 2 700 Kč

Minima posuvné dvoukřídlové 2 700 Kč

ROLLO posuvné dvoukřídlové 2 700 Kč

Ulterior - skrytý posuv dvoukřídlové 3 200 Kč

STAVEBNÍ POUZDRA pro posuvné dveře (Norma, Latente, Emotiv, Aktiv) - bez stavebních úprav - nutné přičíst k ceně montáže posuvných dveří nebo posuvných dveří se zárubní 

1K montáž stavebního pouzdra Standard pro jednokřídlové dveře 1 700 Kč

montáž stavebního pouzdra pro jednokřídlové dveře Latente, Emotiv, Aktiv 2 000 Kč

montáž stavebního pouzdra Unibox pro dvoje jednokřídlové dveře 2 700 Kč
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2K montáž stavebního pouzdra Komfort pro dvoukřídlé dveře 2 200 Kč

montáž stavebního pouzdra pro dvoukřídlé dveře vč. synchronu / Parallel 2 700 Kč

montáž stavebního pouzdra pro dvoukřídlové dveře Latente, Emotiv, Aktiv 2 700 Kč

DVEŘE POSUVNÉ MEZI STĚNY (Norma, Latente, Emotiv, Aktiv) bez zárubní 

1K jednokřídlové dveře 600 Kč

2K dvoukřídlové dveře 900 Kč

DVEŘE POSUVNÉ MEZI STĚNY (Norma, Latente, Emotiv, Aktiv) vč. zárubně

1K montáž jednokřídlových dveří včetně zárubně 1 700 Kč

montáž jednokřídlových dveří včetně zárubně Latente 2 000 Kč

2K montáž dvoukřídlových dveří včetně zárubně 2 200 Kč

montáž dvoukřídlových dveří včetně zárubně vč. synchronu / parallel 2 600 Kč

montáž dvoukřídlových dveří včetně zárubně Latente 2 600 Kč

DVEŘE KYVNÉ (lítací dveře)  

1K kyvné dveře jednokřídlové do ocelové zárubně 2 000 Kč

kyvné dveře jednokřídlové do obložkové zárubně 2 000 Kč

kyvné dveře jednokřídlové do stavebního otvoru (Sapglass) 2 000 Kč

2K kyvné dveře dvoukřídlé do ocelové zárubně 2 200 Kč

kyvné dveře dvoukřídlé do obložkové zárubně 2 200 Kč

kyvné dveře dvoukřídlé do stavebního otvoru (Sapglass) 2 200 Kč

DVEŘE LAMELOVÉ (SKLÁDACÍ, HARMONIKOVÉ, COMPACK) vč. zárubně 

1K lamelové dveře jednokřídlové do obložkové zárubně 2 000 Kč

lamelové dveře jednokřídlové do obložkové zárubně OKZ 2 000 Kč

2K lamelové dveře dvoukřídlé do obložkové zárubně OKZ 2 700 Kč

lamelové dveře dvoukřídlé do obložkové zárubně 2 700 Kč

Otevírání v obou směrech (Ergon) - vč. zárubně

1K dveře jednokřídlové do obložkové zárubně 2 200 Kč

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ 

montáž bezpečnostních dveří do kovové bezp. zárubně 1 800 Kč

ukotvení bezpečnostní zárubně přivařením na ocelové kotvy 2 000 Kč

vylití ukotvené bezp. zárubně betonovou směsí 2 000 Kč

PROSKLENÉ STĚNY - Obložková konstrukce

samostatný světlík 2 000 Kč

prosklená stěna s bočním světlíkem 2 700 Kč

prosklená stěna s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 3 700 Kč

GLATT 2 700 Kč
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PROSKLENÉ STĚNY - Rámová konstrukce

samostatný světlík 2 200 Kč

prosklená stěna s bočním světlíkem 3 200 Kč

prosklená stěna s bočním světlíkem a nadsvětlíkem 4 200 Kč

DOPLŇKY a vícepráce

montáž bezpečnostního vrchního kování 300 Kč

montáž vrchního kování dodaného zákazníkem na stávající dveře 150 Kč

montáž dřevěného prahu 250 Kč

montáž samozavírače 300 Kč

montáž panikového kování 1 700 Kč

oboustranné akrylování obvodu zárubně 200 Kč

podříznutí zárubně 300 Kč

demontáž stávající dřevěné zárubně 900 Kč

synchron, soft tlumení 250 Kč

ochranná folie na dveře 250 Kč

PŘÍPADNÉ VÍCEPRÁCE JSOU ÚČTOVÁNY ZVLÁŠŤ, JAKO REŽIJNÍ HODINY 

režijní hodina 400 Kč

CENA MONTÁŽE ZAHRNUJE

- zaměření, zpracování cenové nabídky, poradenství před montáží

- osazení zárubně do stavebního otvoru, silikonování spodku zárubně jeli požadováno, zavěšení dveřního křídla a seřízení,

 - montáž kliky a celkové zprovoznění s předpokladem trvalého užívání

- spotřebovaný režijní materiál, t.j. montážní pěna, lepidlo, tmely, silikony,vruty, hřebíčky, a pod.

- cena nezahrnuje akrylování spáry mezi zárubní a zdí

SERVISNÍ PROHLÍDKY ( 5ti letá záruka )

prohlídka a seřízení kompletu dveří a zárubní - hodinová sazba 400 Kč

CENA SEŘÍZENÍ ZAHRNUJE

- prohlídka a kontrola funkčnosti

- základní seřízení závěsů a kování vč. případného promazání vhodnými přípravky

SERVISNÍ PROHLÍDKY POŽÁRNÍCH A KOUŘOTĚSNÝCH UZÁVĚRŮ SAPELI

Celková cena servisní prohlídky se skládá z těchto dílčích cen:

hodinová sazba - doporučená cena je 400,- Kč za 1. hodinu  + 150,- Kč za každý uzávěr

- cena spotřebovaného materiálu - jedná se o materiál spotřebovaný na údržbu a seřízení požárního uzávěru a případně o kování, doplňky a části, 
které bylo třeba vyměnit.

Cena se řídí dle ceníků doporučených cen SAPELI nebo ceníkem jednotlivých servisních firem.

- cena za dopravu - cena se počítá individuelně podle množství skutečně najetých kilometrů dle sazeb jednotlivých firem

Vysvětlivky: 
DPO dveře protipožární ochrany
ZVI dveře zvukověizolační
S  dveře kouřotěsné
BD bezpečnostní dveře
zárubeň Latente zárubeň osazená s úrovní plochou stěny
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