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Ceny tyPU A 

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drása-
ný (DJD) dub natur 

drásaný (DTD), 
modřín drásaný 

(DMR)

Premium: dub natur 
mořený (DMN), dub sukatý 
(DSD), ořech sukatý (DSO), 
dub trámový (DDT), smrk 

trámový (DST), dub řezaný 
(DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium 
(tmelené dýhy): 

dub trámový tme-
lený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková
 700–1000/2500 9890 11290 12040 13890 14640 15390

 1010–1550/2500 11390 12890 13640 15290 16040 16790

rámová
 700–1000/2500 12890 14290 15040 16890 17640 18390

 1010–1550/2500 14390 15890 16640 18290 19040 19790

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková
700–1000/2500 13390

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1010–1550/2500 13790

rámová
700–1000/2500 16390

1010–1550/2500 16790

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá 
perla (CBE), bílá pór (CBO), šedá 

(CSE), buk (CK7), dub (CD7), ořech 
(CSO), wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), 
borovice kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub 
béžový (CDE) dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý 
(CSU), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý 

(CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub 
Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukatý 

(CDU), dub zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková
700–1000/2500 8190 8390 8690

1010–1550/2500 8590 8790 9090

rámová
700–1000/2500 11190 11390 11690

1010–1550/2500 11590 11790 12090

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková
700–1000/2500 12590

1010–1550/2500 13990

rámová
700–1000/2500 15590

1010–1550/2500 16990

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným já-
drem: alpská bílá 
(W1101), černá 

(U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková
700–1000/2500 12590 12590 14590 14590 18090 16790

1010–1550/2500 13990 13990 15990 15990 19490 18190

rámová
700–1000/2500 15590 15590 17590 17590 21090 19790

1010–1550/2500 16990 16990 18990 18990 22490 21190

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková
700–1000/2500 7090

obložková
700–1000/2500 5790

1010–1550/2500 7790 1010–1550/2500 6490

rámová
700–1000/2500 10090

rámová
700–1000/2500 8790

1010–1550/2500 10790 1010–1550/2500 9490

 A
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU B, k

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drásaný 
(DJD) dub natur drá-
saný (DTD), modřín 

drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 

ořech sukatý (DSO), dub trá-
mový (DDT), smrk trámový 

(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámo-
vý tmelený (DDL), 

smrk trámový 
tmelený (DSL)

obložková
1010–1550/2020 11390 12890 13640 15290 16040 16790

1560–1950/2020 13490 15090 15840 18490 19240 19990

rámová
1010–1550/2020 14390 15890 16640 18490 19240 19990

1560–1950/2020 16490 18090 18840 21490 22240 22990

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková
1010–1550/2020 13890

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1560–1950/2020 14690

rámová
1010–1550/2020 16890

1560–1950/2020 17690

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá 
perla (CBE), bílá pór (CBO), šedá 

(CSE), buk (CK7), dub (CD7), ořech 
(CSO), wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovice 
kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) dub 
Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), jasan 

Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý 
(CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský 

(CSN), dub sukatý (CDU), dub zimní (CDZ), ořech 
americký (CSR)

obložková
1010–1550/2020 8490 8690 8990

1560–1950/2020 9890 10090 10390

rámová
1010–1550/2020 11490 11690 11990

1560–1950/2020 12890 13090 13390

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková
1010–1550/2020 13990

1560–1950/2020 17190

rámová
1010–1550/2020 16990

1560–1950/2020 20190

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory ze 
vzorníků EGGER, MAX 
a POLYREY, ostatní za 

příplatek (str.: 117 - 119)

Design: kámen láva, 
plech rez, beton, 
kámen břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 
(W1100), černá (U999), 
grafitově šedá (U961), 

kašmírově šedá (U702), 
prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková
1010–1550/2020 13990 13990 15990 15990 19490 18190

1560–1950/2020 17190 17190 19190 19190 22690 21390

rámová
1010–1550/2020 16990 16990 18990 18990 22490 21190

1560–1950/2020 20190 20190 22190 22190 25690 24390

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková
1010–1550/2020 7890

obložková
1010–1550/2020 6590

1560–1950/2020 9090 1560–1950/2020 7790

rámová
1010–1550/2020 10890

rámová
1010–1550/2020 9590

1560–1950/2020 12090 1560–1950/2020 10790

 B K
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU C 

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza 
(DBR), dub americkýerický 

(DDB), javor americkýerický 
(DJA), olše (DOL), ořech ame-

rický (DOR), ořech natur (DNO), 
třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drásaný 

(DJD) dub natur 
drásaný (DTD), modřín 

drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 
ořech sukatý (DSO), dub 

trámový (DDT), smrk trámový 
(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámo-
vý tmelený (DDL), 

smrk trámový 
tmelený (DSL)

obložková

1010–1550/2020 13590 15190 15940 18590 19340 20090

1560–1950/2020 15590 17290 18040 21190 21940 22690

1960–2500/2020 16690 18490 19240 22790 23540 24290

rámová

1010–1550/2020 16590 18190 18940 21590 22340 23090

1560–1950/2020 16590 20290 21040 24190 24940 25690

1960–2500/2020 19690 21490 22240 25790 26540 27290

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková

1010–1550/2020 15290

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1560–1950/2020 16790

1960–2500/2020 18890

rámová

1010–1550/2020 18290

1560–1950/2020 19790

1960–2500/2020 20890

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovi-
ce kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) 
dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), 
jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková

1010–1550/2020 10190 10390 10690

1560–1950/2020 10890 11090 11390

1960–2500/2020 11690 11890 12190

rámová

1010–1550/2020 13190 13390 13690

1560–1950/2020 13890 14090 14390

1960–2500/2020 14690 14890 15190

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková

1010–1550/2020 17290

1560–1950/2020 19890

1960–2500/2020 21590

rámová

1010–1550/2020 20290

1560–1950/2020 22890

1960–2500/2020 24490

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá (U702), 

prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 

(W1100), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková

1010–1550/2020 17490 17490 19490 19490 22990 21690

1560–1950/2020 19890 19890 21890 21890 25390 24090

1960–2500/2020 21490 21490 23490 23490 26990 25690

rámová

1010–1550/2020 20490 20490 22490 22490 25990 24690

1560–1950/2020 22890 22890 24890 24890 28390 27090

1960–2500/2020 24490 24490 26490 26490 29990 28690

 C
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Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková

1010–1550/2020 9390

obložková

1010–1550/2020 8090

1560–1950/2020 10290 1560–1950/2020 8990

1960–2500/2020 10990 1960–2500/2020 9690

rámová

1010–1550/2020 12390

rámová

1010–1550/2020 11090

1560–1950/2020 13290 1560–1950/2020 11990

1960–2500/2020 13990 1960–2500/2020 12690

InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU D, M

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan 

drásaný (DJD) 
dub natur drásaný 

(DTD), modřín 
drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 

ořech sukatý (DSO), dub trá-
mový (DDT), smrk trámový 

(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámo-
vý tmelený (DDL), 

smrk trámový 
tmelený (DSL)

obložková 1010–1550/2500 14090 15690 16440 18890 19640 20390

rámová 1010–1550/2500 17590 18690 19440 21890 22640 23390

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková 1010–1550/2500 15490
+ 550 Kč

Cena za lakování v odstínu NCS  
se stanovuje individuálně.rámová 1010–1550/2500 18490

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBE), 

bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk (CK7), dub 
(CD7), ořech (CSO), wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), 
beton bílý (CBB), beton šedý (CBS), borovice kouřová 

(CSF), borovice šedá (CSC), dub Halifax přírodní 
(CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), jasan bílý (CSS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková 1010–1550/2500 10190 10390 10690

rámová 1010–1550/2500 13190 13390 13690

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková 1010–1550/2500 18090

rámová 1010–1550/2500 21090

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá (U702), 

prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Glad-
stone bílý (H3335), dub 
Halifax lazurovaný černý 
(H3178), dub Sherman 

koňakově hnědý 
(H1344)

obložková 1010–1550/2500 18090 18090 20090 20090 23590 22290

rámová 1010–1550/2500 21090 21090 23090 23090 26590 25290

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková 1010–1550/2500 9490 obložková 1010–1550/2500 8190

rámová 1010–1550/2500 12490 rámová 1010–1550/2500 11190

InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

 D M
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Ceny tyPU e

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza 
(DBR), dub americkýerický 

(DDB), javor americkýerický 
(DJA), olše (DOL), ořech ame-

rický (DOR), ořech natur (DNO), 
třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan 

drásaný (DJD) 
dub natur drásaný 

(DTD), modřín 
drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 
ořech sukatý (DSO), dub 

trámový (DDT), smrk trámový 
(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), smrk 
trámový drásaný 

(DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámový 

tmelený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková
1010–1550/2500 16290 17990 18740 21990 22740 23490

1560–1950/2500 17990 19790 20540 27090 27840 28590

rámová
1010–1550/2500 19290 20990 21740 24990 25740 26490

1560–1950/2500 20990 22790 23540 30090 30840 31590

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková
1010–1550/2500 17490

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1560–1950/2500 19190

rámová
1010–1550/2500 20490

1560–1950/2500 22190

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovice kou-
řová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) dub Halifax 

přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), 
beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková
1010–1550/2500 12590 12790 13090

1560–1950/2500 13390 13590 13890

rámová
1010–1550/2500 15590 15790 16090

1560–1950/2500 16390 16590 16890

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková
1010–1550/2500 20690

1560–1950/2500 25790

rámová
1010–1550/2500 23690

1560–1950/2500 28790

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní 
dekory ze vzorníků 

EGGER, MAX a 
POLYREY, ostatní 
za příplatek (str.: 

117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá (U702), 

prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 
(W1100), černá (U999), 

grafitově šedá (U961), kašmí-
rově šedá (U702), prachově 

šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 

jádrem: alpská bílá 
(W1101), černá 

(U9991)

Feel Nature: dub Glad-
stone bílý (H3335), dub 
Halifax lazurovaný černý 
(H3178), dub Sherman 

koňakově hnědý (H1344)

obložková
1010–1550/2500 21190 21190 23190 23190 26690 25390

1560–1950/2500 25790 25790 27790 27790 31290 29990

rámová
1010–1550/2500 24190 24190 26190 26190 29690 28390

1560–1950/2500 28790 28790 30790 30790 34290 32990

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková
1010–1550/2500 10890

obložková
1010–1550/2500 9590

1560–1950/2500 12790 1560–1950/2500 11490

rámová
1010–1550/2500 13890

rámová
1010–1550/2500 12590

1560–1950/2500 15790 1560–1950/2500 14490

 E
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.



Platné od 1. 5. 2023. |  Uvedené ceny jsou bez DPH.
www.sapeli.cz

PrOSklené Stěny A nADSvětlíky | 12

OBSAH

Ceny tyPU P, Q

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza 
(DBR), dub americkýerický 

(DDB), javor americkýerický 
(DJA), olše (DOL), ořech ame-

rický (DOR), ořech natur (DNO), 
třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan 

drásaný (DJD) 
dub natur drásaný 

(DTD), modřín 
drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 

ořech sukatý (DSO), dub trá-
mový (DDT), smrk trámový 

(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), smrk 
trámový drásaný 

(DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámový 

tmelený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková

1010–1550/2500 16990 18890 19640 23490 24240 24990

1560–1950/2500 18290 20090 20840 28590 29340 30090

1960–2500/2500 20090 21990 22740 29990 30740 31490

rámová

1010–1550/2500 19990 21890 22640 26490 27240 27990

1560–1950/2500 21290 22890 23640 31590 32340 33090

1960–2500/2500 23090 24990 25740 32990 33740 34490

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková

1010–1550/2500 18190

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS se 

stanovuje individuálně.

1560–1950/2500 19490

1960–2500/2500 21290

rámová

1010–1550/2500 21190

1560–1950/2500 22490

1960–2500/2500 24290

CPl laminát kovolaminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká 
(CB7), bílá perla (CBE), 

bílá pór (CBO), šedá 
(CSE), buk (CK7), dub 
(CD7), ořech (CSO), 

wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá 
grafit U961 (C61), borovice kouřová 

(CSF), borovice šedá (CSC), dub 
béžový (CDE) dub Halifax přírodní 

(CSG), dub šedý (CSU), jasan 
(CSJ), jasan Lugano (CJL), beton 

bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá 
(CH7), dub arktický bílý 
(CDA), dub Sherwood 

(CDS), dub skandinávský 
(CSN), dub sukatý (CDU), 

dub zimní (CDZ), ořech 
americký (CSR)

konstrukce rozměr (mm)
Kovolaminát 
(nelze vyrobit 
oblé ostění)

obložková

1010–1550/2500 13290 13490 13790

obložková

1010–1550/2500 22190

1560–1950/2500 14290 14490 14790 1560–1950/2500 27290

1960–2500/2500 15190 15390 15690 1960–2500/2500 28690

rámová

1010–1550/2500 16290 16490 16790

rámová

1010–1550/2500 25190

1560–1950/2500 17290 17490 17790 1560–1950/2500 30290

1960–2500/2500 18190 18390 18690 1960–2500/2500 31690

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory ze 
vzorníků EGGER, MAX 
a POLYREY, ostatní za 

příplatek (str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), 
grafitově šedá (U961), 

kašmírově šedá (U702), 
prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 
(W1100), černá (U999), 
grafitově šedá (U961), 

kašmírově šedá (U702), 
prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub 
Gladstone bílý (H3335), 
dub Halifax lazurovaný 

černý (H3178), dub 
Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková

1010–1550/2500 23990 23990 25990 25990 29490 28190

1560–1950/2500 27290 27290 29290 29290 32790 31490

1960–2500/2500 28690 28690 30690 31690 35190 32890

rámová

1010–1550/2500 26990 26990 28990 29990 33490 31190

1560–1950/2500 30290 30290 32290 32290 35790 34490

1960–2500/2500 31690 31690 33690 33690 37190 35890

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková

1010–1550/2020 11590

obložková

1010–1550/2500 10290

1560–1950/2020 13690 1560–1950/2500 12390

1960–2500/2020 14390 1960–2500/2500 13090

rámová

1010–1550/2020 14590

rámová

1010–1550/2500 13290

1560–1950/2020 16690 1560–1950/2500 15390

1960–2500/2020 17390 1960–2500/2500 16090

 P Q
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU n, O

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza 
(DBR), dub americkýerický 

(DDB), javor americkýerický 
(DJA), olše (DOL), ořech ame-

rický (DOR), ořech natur (DNO), 
třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drásaný 
(DJD) dub natur drá-
saný (DTD), modřín 

drásaný (DMR)

Premium: dub natur 
mořený (DMN), dub su-

katý (DSD), ořech sukatý 
(DSO), dub trámový (DDT), 
smrk trámový (DST), dub 

řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámový 

tmelený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková
1010–1550/2500 14390 15990 16740 19490 20240 20990

1560–1950/2500 17490 19290 20040 24890 25640 26390

rámová
1010–1550/2500 17390 18390 19140 22490 23240 23990

1560–1950/2500 20490 21490 22240 27890 28640 29390

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková
1010–1550/2500 16090

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1560–1950/2500 18690

rámová
1010–1550/2500 19090

1560–1950/2500 21690

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovi-
ce kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) 
dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), 
jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý 
(CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský 

(CSN), dub sukatý (CDU), dub zimní (CDZ), 
ořech americký (CSR)

obložková
1010–1550/2500 11390 11590 11890

1560–1950/2500 12490 12690 12990

rámová
1010–1550/2500 14390 14590 14890

1560–1950/2500 15490 15690 15990

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková
1010–1550/2500 18190

1560–1950/2500 23590

rámová
1010–1550/2500 21190

1560–1950/2500 26590

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen láva, 
plech rez, beton, 
kámen břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), 
grafitově šedá (U961), 

kašmírově šedá (U702), 
prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 

(W1100), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Glad-
stone bílý (H3335), dub 
Halifax lazurovaný černý 
(H3178), dub Sherman 

koňakově hnědý (H1344)

obložková
1010–1550/2500 18390 18390 20390 20390 23890 22590

1560–1950/2500 23590 23590 25590 25590 29090 27790

rámová
1010–1550/2500 21390 21390 23390 23390 26890 25590

1560–1950/2500 26590 26590 28590 28590 32090 30790

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková
1010–1550/2500 9690

obložková
1010–1550/2500 8390

1560–1950/2500 11890 1560–1950/2500 10590

rámová
1010–1550/2500 12690

rámová
1010–1550/2500 11390

1560–1950/2500 14890 1560–1950/2500 13590

 N O
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU I

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan 

drásaný (DJD) 
dub natur drásaný 

(DTD), modřín 
drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 

ořech sukatý (DSO), dub trá-
mový (DDT), smrk trámový 

(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámo-
vý tmelený (DDL), 

smrk trámový 
tmelený (DSL)

obložková 700–1000/2500 12290 13790 14540 17790 18540 19290

rámová 700–1000/2500 15290 16790 17540 20790 21540 22290

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková 700–1000/2500 14190
+ 550 Kč

Cena za lakování v odstínu NCS  
se stanovuje individuálně.rámová 700–1000/2500 17190

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBE), 

bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk (CK7), dub 
(CD7), ořech (CSO), wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovi-
ce kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) 
dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), 
jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková 700–1000/2500 9290 9490 9790

rámová 700–1000/2500 12290 12490 12790

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková 700–1000/2500 16490

rámová 700–1000/2500 19490

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Glad-
stone bílý (H3335), dub 
Halifax lazurovaný černý 
(H3178), dub Sherman 

koňakově hnědý (H1344)

obložková 700–1000/2500 16490 16490 18490 18490 21990 18890

rámová 700–1000/2500 19490 19490 21490 21490 24990 23690

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková 700–1000/2500 8690 obložková 700–1000/2500 7390

rámová 700–1000/2500 11690 rámová 700–1000/2500 10390

InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

 I
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Ceny tyPU J

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan 

drásaný (DJD) 
dub natur drásaný 

(DTD), modřín 
drásaný (DMR)

Premium: dub natur mořený 
(DMN), dub sukatý (DSD), 

ořech sukatý (DSO), dub trá-
mový (DDT), smrk trámový 

(DST), dub řezaný (DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium (tmelené 
dýhy): dub trámo-
vý tmelený (DDL), 

smrk trámový 
tmelený (DSL)

obložková 700–1000/2020 11590 13090 13840 14390 15140 15890

rámová 700–1000/2020 14590 16090 16840 17390 18140 18890

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) Lakování v odstínu RAL Lakování v odstínu NCS

obložková 700–1000/2020 13290
+ 550 Kč

Cena za lakování v odstínu NCS  
se stanovuje individuálně.rámová 700–1000/2020 16290

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovice 
kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) dub Ha-
lifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), jasan Lugano 

(CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková 700–1000/2020 8590 8790 9090

rámová 700–1000/2020 11590 11790 12090

kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková 700–1000/2020 13090

rámová 700–1000/2020 16090

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným já-
drem: alpská bílá 
(W1101), černá 

(U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková 700–1000/2020 13090 13090 15090 15090 18590 17290

rámová 700–1000/2020 16090 16090 18090 18090 21590 20290

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková 700–1000/2020 7890 obložková 700–1000/2020 6590

rámová 700–1000/2020 10890 rámová 700–1000/2020 9590

InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

 J
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Ceny tyPU l

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drása-
ný (DJD) dub natur 

drásaný (DTD), 
modřín drásaný 

(DMR)

Premium: dub natur 
mořený (DMN), dub sukatý 
(DSD), ořech sukatý (DSO), 
dub trámový (DDT), smrk 

trámový (DST), dub řezaný 
(DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium 
(tmelené dýhy): 

dub trámový tme-
lený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková

700–1000/2500 10590 11990 12740 14390 15140 15890

1010–1550/2500 11890 13390 14140 15990 16740 17490

1560–1950/2500 12890 14490 15240 18290 19040 19790

rámová

700–1000/2500 13590 14990 15740 17390 18140 18890

1010–1550/2500 14890 16390 17140 18990 19740 20490

1560–1950/2500 15890 17490 18240 21290 22040 22790

Barva kovolaminát

konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premi-
um bílá (BRL)

Lakování v odstínu 
RAL

Lakování v odstínu 
NCS

konstrukce rozměr (mm)
CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé 

ostění)

obložková

700–1000/2500 13590

+ 550 Kč
Cena za lakování v 
odstínu NCS se sta-
novuje individuálně.

obložková

700–1000/2500 13090

1010–1550/2500 13890 1010–1550/2500 14690

1560–1950/2500 14090 1560–1950/2500 16990

rámová

700–1000/2500 16590

rámová

700–1000/2500 16090

1010–1550/2500 16890 1010–1550/2500 17690

1560–1950/2500 16890 1560–1950/2500 20090

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovi-
ce kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) 
dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), 
jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý 
(CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský 

(CSN), dub sukatý (CDU), dub zimní (CDZ), 
ořech americký (CSR)

obložková

700–1000/2500 8490 8690 8990

1010–1550/2500 8790 8990 9290

1560–1950/2500 9790 9990 10290

rámová

700–1000/2500 11490 11690 11890

1010–1550/2500 11790 11990 12290

1560–1950/2500 12790 12990 13290

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat: prémiově 
bílá (W1000), alpská bílá 
(W1100), černá (U999), 
grafitově šedá (U961), 

kašmírově šedá (U702), 
prachově šedá (U732)

Antifinger mat s 
probarveným jádrem: 
alpská bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Glad-
stone bílý (H3335), dub 
Halifax lazurovaný černý 
(H3178), dub Sherman 

koňakově hnědý (H1344)

obložková

700–1000/2500 13090 13090 15090 15090 18590 17290

1010–1550/2500 14690 14690 16690 16690 20190 18890

1560–1950/2500 16990 16990 18990 18990 22490 21190

rámová

700–1000/2500 16090 16090 18090 18090 21590 20290

1010–1550/2500 17690 17690 19690 19690 23190 21890

1560–1950/2500 19990 19990 21990 21990 25490 24190

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková

1010–1550/2020 7390

obložková

700–1000/2500 6090

1560–1950/2020 8190 1010–1550/2500 6890

1960–2500/2020 9090 1560–1950/2500 7790

rámová

1010–1550/2020 10390

rámová

700–1000/2500 9090

1560–1950/2020 11190 1010–1550/2500 9890

1960–2500/2020 12090 1560–1950/2500 10790

 L
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU F

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická (DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drása-
ný (DJD) dub natur 

drásaný (DTD), 
modřín drásaný 

(DMR)

Premium: dub natur 
mořený (DMN), dub sukatý 
(DSD), ořech sukatý (DSO), 
dub trámový (DDT), smrk 

trámový (DST), dub řezaný 
(DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium 
(tmelené dýhy): 

dub trámový tme-
lený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková

700–1000/700 7190 8590 9340 10490 11240 11990
1010–1550/700 7490 8790 9540 10890 11640 12390
700–1000/1200 7790 9690 10440 11990 12740 13490

1010–1550/1200 8090 10090 10840 12290 13040 13790

rámová

700–1000/700 10190 11590 12340 13490 14240 14990
1010–1550/700 10490 11790 12540 13890 14640 15390
700–1000/1200 10790 12690 13440 14990 15740 16490

1010–1550/1200 11090 13090 13840 15290 16040 16790

Barva kovolaminát
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premi-

um bílá (BRL)
Lakování  

v odstínu RAL
Lakování  

v odstínu NCS
konstrukce rozměr (mm) Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)

obložková

700–1000/700 10690

+ 550 Kč

Cena za lakování v 
odstínu NCS  

se stanovuje indivi-
duálně.

obložková

700–1000/700 9190
1010–1550/700 10790 1010–1550/700 9590
700–1000/1200 12590 700–1000/1200 10690

1010–1550/1200 12790 1010–1550/1200 10990

rámová

700–1000/700 13690

rámová

700–1000/700 12190
1010–1550/700 13790 1010–1550/700 12590
700–1000/1200 15590 700–1000/1200 13690

1010–1550/1200 15790 1010–1550/1200 13990

CPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla 
(CBE), bílá pór (CBO), šedá (CSE), buk 
(CK7), dub (CD7), ořech (CSO), wenge 

(CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (C61), borovi-
ce kouřová (CSF), borovice šedá (CSC), dub béžový (CDE) 
dub Halifax přírodní (CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), 
jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický 
bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub 

skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub 
zimní (CDZ), ořech americký (CSR)

obložková

700–1000/700 6390 6590 6890
1010–1550/700 6690 6890 7290
700–1000/1200 6990 7190 7490

1010–1550/1200 7390 7590 7890

rámová

700–1000/700 9390 9590 9890
1010–1550/700 9690 9890 10190
700–1000/1200 9990 10190 10490

1010–1550/1200 10390 10590 10890

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá 
s probarveným jádrem 

(W1001), černá (U999), gra-
fitově šedá (U961), kašmírově 
šedá (U702), prachově šedá 

(U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 

jádrem: alpská bílá 
(W1101), černá 

(U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková

700–1000/700 9190 11190 11190 14690 13390
1010–1550/700 9590 11590 11590 15090 13790
700–1000/1200 10690 12690 12690 16190 14890

1010–1550/1200 10990 12990 12990 16490 15190

rámová

700–1000/700 12190 14190 14190 17690 16390
1010–1550/700 12590 14590 14590 18090 16790
700–1000/1200 13690 15690 15690 19190 17890

1010–1550/1200 13990 15990 15990 19490 18190

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková

700–1000/700 5790

obložková

700–1000/700 4490
1010–1550/700 6090 1010–1550/700 4790
700–1000/1200 6390 700–1000/1200 5090

1010–1550/1200 6690 1010–1550/1200 5390

rámová

700–1000/700 8790

rámová

700–1000/700 7490
1010–1550/700 9090 1010–1550/700 7790
700–1000/1200 9390 700–1000/1200 8090

1010–1550/1200 9690 1010–1550/1200 8390

 F
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.
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Ceny tyPU G, H

Dýha

konstrukce rozměr (mm)

Standard: buk (DBK), bříza (DBR), 
dub americkýerický (DDB), javor 

americkýerický (DJA), olše (DOL), 
ořech americký (DOR), ořech natur 

(DNO), třešeň americkáerická 
(DTR)

Komfort: dub natur 
(DND), dub natur olejo-

vaný (DNL), jasan (DJS), 
jasan olejovaný (DJO), 
modřín (DMO), modřín 

olejovaný (DML)

Komfort (drásané 
dýhy): jasan drása-
ný (DJD) dub natur 

drásaný (DTD), 
modřín drásaný 

(DMR)

Premium: dub natur 
mořený (DMN), dub sukatý 
(DSD), ořech sukatý (DSO), 
dub trámový (DDT), smrk 

trámový (DST), dub řezaný 
(DRD)

Premium (drásané 
dýhy): dub trámový 

drásaný (DDD), 
smrk trámový 

drásaný (DMD)

Premium 
(tmelené dýhy): 

dub trámový tme-
lený (DDL), smrk 
trámový tmelený 

(DSL)

obložková

700–1000/700 8290 10290 11040 11490 12240 12990

1010–1550/700 8490 10490 11240 11790 12540 13290

1560–1950/700 8790 10690 11440 11990 12740 13490

1960–2500/700 9890 11490 12240 12990 13740 14490

700–1000/1200 10390 13090 13840 14990 15740 16490

1010–1550/1200 10690 13390 14140 15290 16040 16790

1560–1950/1200 10890 13590 14340 15590 16340 17090

1960–2500/1200 12290 14990 15740 17390 18140 18890

rámová

700–1000/700 11290 13290 14040 14490 15240 15990

1010–1550/700 11490 13490 14240 14790 15540 16290

1560–1950/700 11790 13690 14440 14990 15740 16490

1960–2500/700 12890 14490 15240 15990 16740 17490

700–1000/1200 13390 16090 16840 17990 18740 19490

1010–1550/1200 13690 16390 17140 18290 19040 19790

1560–1950/1200 13890 16590 17340 18590 19340 20090

1960–2500/1200 15290 17990 18740 20390 21140 21890

Barva
konstrukce rozměr (mm) Komfort bílá / Premium bílá (BRL) RAL Lakování v odstínu NCS

obložková

700–1000/700 11690

+ 550 Kč
Cena za lakování v odstínu NCS  

se stanovuje individuálně.

1010–1550/700 11790

1560–1950/700 11990

1960–2500/700 12290

700–1000/1200 14590

1010–1550/1200 14790

1560–1950/1200 14990

1960–2500/1200 15590

rámová

700–1000/700 14690

1010–1550/700 14790

1560–1950/700 14990

1960–2500/700 15290

700–1000/1200 17590

1010–1550/1200 17790

1560–1950/1200 17990

1960–2500/1200 18590

 G  H
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CPl laminát kovolaminát

konstrukce rozměr (mm)

Standard: bílá hladká (CB7), bílá 
perla (CBE), bílá pór (CBO), šedá 

(CSE), buk (CK7), dub (CD7), 
ořech (CSO), wenge (CSW)

Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 
(C61), borovice kouřová (CSF), borovice šedá 
(CSC), dub béžový (CDE) dub Halifax přírodní 
(CSG), dub šedý (CSU), jasan (CSJ), jasan Lu-

gano (CJL), beton bílý (CBB), beton šedý (CBS)

Premium: borovice bílá (CH7), dub 
arktický bílý (CDA), dub Sherwood 
(CDS), dub skandinávský (CSN), 

dub sukatý (CDU), dub zimní (CDZ), 
ořech americký (CSR)

Kovolaminát (nelze 
vyrobit oblé ostění)

obložková

700–1000/700 7390 7590 7890 8890

1010–1550/700 7590 7790 8090 9890

1560–1950/700 7690 7890 8190 10490

1960–2500/700 8390 8590 8890 11590

700–1000/1200 9490 9690 9990 11690

1010–1550/1200 9690 9890 10190 11990

1560–1950/1200 9890 10090 10390 12190

1960–2500/1200 11090 11290 11590 13690

rámová

700–1000/700 10390 10590 10890 11890

1010–1550/700 10590 10790 11090 12890

1560–1950/700 10690 10890 11190 13490

1960–2500/700 11390 11590 11890 14590

700–1000/1200 12490 12690 12990 14690

1010–1550/1200 12690 12890 13190 14990

1560–1950/1200 12890 13090 13390 15190

1960–2500/1200 14090 14290 14590 16690

HPl laminát

konstrukce rozměr (mm)

HPL: základní dekory 
ze vzorníků EGGER, 

MAX a POLYREY, 
ostatní za příplatek 

(str.: 117 - 119)

Design: kámen 
láva, plech rez, 
beton, kámen 

břidlice

Vysoký lesk: prémiově bílá s 
probarveným jádrem (W1001), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat: prémiově bílá 
(W1000), alpská bílá (W1100), 

černá (U999), grafitově šedá 
(U961), kašmírově šedá 

(U702), prachově šedá (U732)

Antifinger mat 
s probarveným 
jádrem: alpská 
bílá (W1101), 

černá (U9991)

Feel Nature: dub Gladstone 
bílý (H3335), dub Halifax 

lazurovaný černý (H3178), 
dub Sherman koňakově 

hnědý (H1344)

obložková

700–1000/700 10490 10490 12490 12490 15990 14690

1010–1550/700 10690 10690 12690 12690 16190 14890

1560–1950/700 10890 10890 12890 12890 16390 15090

1960–2500/700 11590 11590 13590 13590 17090 15790

700–1000/1200 15090 15090 17090 17090 20590 19290

1010–1550/1200 15390 15390 17390 17390 20890 19590

1560–1950/1200 15690 15690 17690 17690 21190 19890

1960–2500/1200 16590 16590 18590 18590 22090 20790

rámová

700–1000/700 13490 13490 15490 15490 18990 17690

1010–1550/700 13690 13690 15690 15690 19190 17890

1560–1950/700 13890 13890 15890 15890 19390 18090

1960–2500/700 14590 14590 16590 16590 20090 18790

700–1000/1200 18090 18090 20090 20090 23590 22290

1010–1550/1200 18390 18390 20390 20390 23890 22590

1560–1950/1200 18690 18690 20690 20690 24190 22890

1960–2500/1200 19590 19590 21590 21590 25090 23790

Start** karton
konstrukce rozměr (mm) bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR) konstrukce rozměr (mm) karton (PKA)

obložková

700–1000/700 6490

obložková

700–1000/700 4990

1010–1550/700 6590 1010–1550/700 5290

1560–1950/700 6790 1560–1950/700 5490

1960–2500/700 7090 1960–2500/700 5790

700–1000/1200 8090 700–1000/1200 6790

1010–1550/1200 8290 1010–1550/1200 6990

1560–1950/1200 8490 1560–1950/1200 7190

1960–2500/1200 9090 1960–2500/1200 7890

rámová

700–1000/700 9490

rámová

700–1000/700 7990

1010–1550/700 9590 1010–1550/700 8290

1560–1950/700 9790 1560–1950/700 8490

1960–2500/700 10090 1960–2500/700 8790

700–1000/1200 11090 700–1000/1200 9790

1010–1550/1200 11290 1010–1550/1200 9990

1560–1950/1200 11490 1560–1950/1200 10190

1960–2500/1200 12090 1960–2500/1200 10890
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InFOrMACe A PŘíPlAtky k POvrCHOvÝM ÚPrAvÁM

Dýha Standard
Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha komfort
Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, 
Super White, Atyp.

Dýha Premium
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic 
White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transarentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

StArt
Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

PŘíPlAtky ZA rOZMěry

rozměr příplatek k základní ceně
šířka menší  + 0 %

šířka větší  + 20 %

výška menší  + 0 %

výška větší  + 10 %

šířka a výška větší  + 30 %

PŘíPlAtky ZA SílU Stěny
Cena platná za sílu stěny do 170 mm 
-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny příplatek
180 mm – 250 mm 600
260 mm – 350 mm 1200
360 mm – 500 mm 1800
510 mm – 750 mm 2400
760 mm – 920 mm 3600
930 mm – 1100 mm 4800
1110 mm – 1500 mm 6000

Skla v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, pixarena čiré, planibel bronz, sapelux bílé
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PŘíPlAtky ZA BOČní Světlíky A nADSvětlíky
příplatek  

za 1 světlík

Konstrukce bočního světlíku

bez spod. dílu 0

dveřovka 0

spod. pevný díl 0

spod. rámový díl 0

spod.+hor. pevný díl 500

spod.+hor.rámový díl 500

Model bočního světlíku

01 500

02 500

10 500

11 500

12 500

20 500

21 500

22 500

30 500

31 500

32 1000

40 500

41 1000

42 1000

50 1000

51 1000

52 1000

60 1000

61 1000

62 1000

Konstrukce prosklené stěny

poličky 1 ks 300

poličky 2 ks 600

poličky 3 ks 900

poličky 4 ks 1200

poličky 5 ks 1500

poličky 6 ks 1800

poličky 7 ks 2100

poličky 8 ks 2400

poličky 9 ks 2700

poličky 10 ks 3000

příplatek  
za 1 světlík

Z Profil lišty

L3 - SPS 0

P1 - DPL3327 300 bm*

P2 - DPL3327S 300 bm*

S1 - DPL3324 kouřotěsná 300 bm*

bez lišty 0

Typ výplně

Bez výplně 0

Ozdobná mřížka 3300

Plná deska DPO 4000

Plná výplň 1000

Plná výplň+zrcadlo 1000 + zrcadlo*

Plná výplň+zrcadlo2 1000 + zrcadlo*

Sklo 0 + sklo*

Zrcadlo + zrcadlo 0 + 2x zrcadlo

Sklo (podklad) ---
cena za sklo M40 

přepočtená na m2*

Sklo (orientace podkladu / motivu) --- 0

Sklo (vzor) ---
cena za vzor M40 (BSL, 
BSP, NSS) nebo cena za 

vzor M30 (NSP, NSL)

Sklo (orientace motivu) --- 0

Sklo (umístění strana 1/2+pískování) --- 0

Sklo (kalení) ---
dle ceníku kalení za ks 

(tzn. 1-5x)

Sklo (páska ve skle) --- 0

Sklo (barva a typ doplňku) --- 0

Sklo (šířka fazety) ---
dle ceníku fazet za ks 

(tzn. 1-5x)

* pro tyto účely je použit výpočet:   výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška 
šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka

Výpočet ceny dveří a dveřovek: 
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat 
si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech 
navazovat

PŘíPlAtky ZA tyP ZÁrUBně

typ obložky/zárubně příplatek k základní ceně
Normal 0

Normal Oblé ostění* 0

Normal-ostrá 0

Obtus 800

Obtus Oblé ostění* 800

Latente 800

Harmonie 1000

Harmonie-Obtus 1800

Normal-R 3000

Obtus-R 3000

*nelze CPL kovolaminát
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CENY
Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

Příplatek za kování pro nadsvětlík Sapglass GLATT + 4000,-

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny příplatek
180 mm – 250 mm +4 %
260 mm – 350 mm +11 %
360 mm – 500 mm  +19 %
510 mm – 750 mm +27 %
760 mm – 920 mm +200 %
930 mm – 1100 mm +200 %
1110 mm – 1500 mm +200 %

Nadsvětlíky GLATT

 Z2      Z3  Z2      Z3
(SAPGLASS)    (SAPGLASS)
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