Ceník
kuchyňských dvířek
Základní ceny dvířek dle použité folie pro všechny rozměry
Příjem objednávek:
Kontaktní osoba: Kateřina Dolečková
E-mail:
dvirka@drevomaterial.cz
Tel.:
+420 731 610 642
F1 – cenová skupina č. 1:

1.490 Kč/m2

Bílá perlička, bordó, borovice sukatá, buk, buk bahenní, buk bělený, calvados,
cihlová, dub světlý, fládr bílý, javor, ledová modř, mahagon, meruňka, olše,
oranžová, třešeň, vanilka, wenge, zelené dřevo, žlutá ve tvarech G01, 02, 03, 04,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 45
Ceny pro tvary G12, 15, 20, 21, 22, 31, 38 (viz Obchodní podmínky Grena – Tabulka koeficientů)
F2 – cenová skupina č. 2:

1.639 Kč/m2

Antik, arodub, bambus, bříza saw, buk Aragon, creme line, dub Alberta, dub
horský, dub Ontario, dub Regina, dub tabacco, dub Victoria, dub Yukon, eben,
hrušeň mat, jasan metal, meranti světlé, meranti tmavé, ořech metal, ořech saw,
švestka mat, tyrol mat, višeň metal ve tvarech G01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 13, 14, 16, 18, 19, 45 + linea bílá, mat alabastr, mat caffé latte, satin bílý ve
tvarech G01, 08, 09, 11, 13, 18, 19, 45.
Ceny pro tvary G12, 15, 20, 21, 22, 31, 38 (+ dezény linea bílá, mat alabastr, mat
caffé latte, satin bílý ve tvarech G12, 15, 20, 21, 22) (viz Obchodní podmínky Grena – Tabulka
koeficientů)

F3 – cenová skupina č. 3:

2.682 Kč/m2

Lesklá bílá, lesklá červená, lesklé meranti, zebrano ve tvarech G01, 09, 11, 18 +
patina (bříza, calvados, dub) ve tvarech G04, 06, 14, 16 + patina bílá (béžová,
hnědá, lososová, modrá, oliva) ve tvarech G04, 06, 14, 16, 19 + L1 Vysoký lesk:
Arctic, carbon, déšť bílý, déšť černý, dub hnědý lesk, dub natur lesk, dub šedý
lesk, fialová, grafit metal, champagne metal, ledovec, maroon, mat bílý, mat
černý, moka, rubín, stříbrná metal, vanilka
Ceny Super arctic ve tvaru L1 (viz Obchodní podmínky Grena – Tabulka koeficientů)
Přirážky:
Frézování rámu pro výplň
Frézování rámu s mříží 4 otvory
Frézování rámu s mříží 6 otvorů
Cena za vrtání otvorů pro panty
Dvířka včetně výplní = skla, skla + vitráž, mřížky

10%
20%
30%
8 Kč za otvor
(viz Obchodní
podmínky Grena –
Tabulka
koeficientů)

Ceník výrobků platný od 15. 10. 2015 do vydání nového ceníku. Ceny jsou bez DPH, FCA Grena, a.s. Veselí nad Lužnicí.

Ceník
věncových lišt a barových ramp
Příjem objednávek:
Kontaktní osoba: Kateřina Dolečková
E-mail:
dvirka@drevomaterial.cz
Tel.:
+420 731 610 642
LA
Délka (mm)
Šířka (mm)
Výška (mm)
Cenová skupina
F1
F2
F3 - lesklé folie
F3 – patina

VL

HL

KL

1800
85
18
Kč/ks
260,00
286,00
468,00
-

HA

KA

1800
300
30
Kč/ks
292,00
321,00
526,00

30
Kč/ks
923,00
1 015,00
1 442,00

18
Kč/ks
923,00
1 015,00
1 442,00

Kč/ks
801,00
881,00
1 442,00
-

Kč/ks
801,00
881,00
1 442,00
-

Dle věncové lišty VL: hranatá rampa HL a kulatá rampa KL
Dle věncové lišty LA: hranatá rampa HA a kulatá rampa KA
Cenová skupina F1:

bílá perlička, bordó, borovice sukatá, buk, buk bahenní, buk bělený,
calvados, cihlová, dub světlý, fládr bílý, javor, ledová modř,
mahagon, meruňka, olše, oranžová, třešeň, vanilka, wenge, zelené
dřevo, žlutá

Cenová skupina F2:

antik, arodub, bambus, bříza saw, buk Aragon, creme line, dub
Alberta, dub horský, dub Ontario, dub Regina, dub tabacco, dub
Victoria, dub Yukon, eben, hrušeň mat, jasan metal, meranti světlé,
meranti tmavé, ořech metal, ořech saw, švestka mat, tyrol mat,
višeň metal

Cenová skupina F3 - lesklé folie: lesklá bílá, lesklá červená, lesklé meranti, zebrano
Cenová skupina F3 - patina:

patina bílá/béžová, patina bílá/hnědá, patina bílá/lososová, patina
bílá/modrá, patina, bílá/oliva, patina bříza, patina calvados, patina
dub

Ceník výrobků platný od 15. 10. 2015 do vydání nového ceníku. Ceny jsou bez DPH, FCA Grena, a.s. Veselí nad Lužnicí.

