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CENÍK VNĚJŠÍCH CELOKOVOVÝCH DVEŘÍ platnost od 1.1.2018

Evid.č.: VD 0118

Typ dve ří - CDM-dtm vn ější (s deklarovaným součinitelem prostupu tepla)
                                                lze použít též jako dveře vnitřní-do přechodových místností

Jednokřídlé dveře - plné, součinitel prostupu tepla Umax < 1,6 (W/m2.K)
Typ - rozměr MJ Kód Dveře Zárubeň 1 Zárubeň 2 Prahová lišta PL-2
CDM-dtm - 600x1970 L,P ks Z 5 090 Kč 2 280 Kč 2 470 Kč 300 Kč
CDM-dtm - 700x1970 L,P ks Z 5 390 Kč 2 320 Kč 2 520 Kč 300 Kč
CDM-dtm - 800x1970 L,P ks Z 5 690 Kč 2 360 Kč 2 570 Kč 300 Kč
CDM-dtm - 900x1970 L,P ks Z 5 990 Kč 2 400 Kč 2 620 Kč 400 Kč
CDM-dtm - 1100x1970 L,P ks Z 6 790 Kč 2 480 Kč 2 710 Kč 400 Kč

Dvoukřídlé dveře - plné, součinitel prostupu tepla Umax < 1,4 (W/m2.K)
Typ - rozměr MJ Kód Dveře Zárubeň 1 Zárubeň 2 Prahová lišta PL-2
CDM-dtm - 1250x1970 D ks Z 9 620 Kč 2 740 Kč 2 930 Kč 550 Kč
CDM-dtm - 1450x1970 D ks Z 10 150 Kč 2 820 Kč 3 020 Kč 650 Kč
CDM-dtm - 1600x1970 D ks Z 10 610 Kč 2 880 Kč 3 090 Kč 700 Kč

Ceny jsou uvedeny v K č, bez DPH, bez montáže, bez dopravy - EXW výrobní p rovozovna

Specifikace provedení a dodávek dve ří :
Dveře CDM-dtm - oboustranně opláštěné s vnitřní izolační výplní a děleným tepelným mostem.

Tloušťka dveřního křídla je 45 mm, provedení s polodrážkou 25x15 mm. Dveře jsou opláštěny pozinkovaným 

plechem, dodávány jsou bez nátěru nebo s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL (cena dveří s 

vrchním nátěrem se stanoví formou cenové nabídky).

Na křídle jsou 3 vrchní díly šroubovacích závěsů, u dveří šířky 1100 mm jsou vrchní díly závěsu TRIO.

Pro splnění uvedených hodnot sou činitele prostupu tepla  musí být dveře osazeny do systémové ocelové

zárubn ě MONTKOV.  Zároveň musí být dveře utěsněny v prahové části. To lze řešit padací

lištou osazenou ve dveřním křídle nebo těsněnou prahovou lištou která je standardně dodávána ke dveřím.  

V případě osazení dveří padací lištou se cena dveří stanovuje formou cenové nabídky.

Těsněná prahová lišta č.2 (dle Katalogu zárubní Montkov) je z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, dodávána  

je včetně profilového silikonového těsnění (stejné jako v zárubni).

Součástí dodávky dveří i ceny dveří je vložkový zámek, vrchní kování není standardně součástí dodávky dveří. 

Zakázkově lze dodat též dveře atypických rozměrů a provedení (např. dveře prosklené).

Systémová zárube ň pro vnější dveře s deklarovanými tepelně-izolačními vlastnostmi je dvoudílné konstrukce,  

v provedení s děleným tepelným mostem a silikonovým profilovým těsněním  a je určena pro dodatečné

osazení do připraveného stavebního otvoru jehož rozměry upřesní výrobce podle konstrukce zárubně. 

Zárubeň 1 - vnější ší řka profilu 100 mm (typ ZBt-HD-dtm, profil t1=50, t2 =65 mm).

Zárubeň 2 - vnější ší řka profilu 150 mm (typ ZBt-HD-dtm, profil t1=50, t2 =65 mm)
Systémové zárubně pro vnější dveře jsou standardně z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s pevnými 

závěsy OZ50, se základním nátěrem nebo mohou být dodány s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL.

Bližší informace - viz. aktuální OTPP a Katalogy výrobků na www.montkov.cz 

Pozn.: Kód = Z - zakázková položka

OBJEDNÁVKY -  e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz 

Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264, 466 768 259

Expedice : MONTKOV, spol. s r.o. - provozovna Vyšeh něvice č.10
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CENÍK VNĚJŠÍCH CELOKOVOVÝCH DVEŘÍ platnost od 1.1.2018

Evid.č.: VD 0118

Typ dve ří - CDM vnější (bez deklarovaného součinitele prostupu tepla) 

Jednokřídlé dveře - plné
Typ - rozměr MJ Kód Cena
CDM.d - 600x1970 L,P ks S 3580 Kč
CDM.d - 700x1970 L,P ks S 3790 Kč
CDM.d - 800x1970 L,P ks S 4000 Kč
CDM.d - 900x1970 L,P ks S 4210 Kč
CDM.d - 1100x1970 L,P ks S 4860 Kč
CDM.d - 1250x1970 D - dvoukřídlé ks Z, S jen pravé 6790 Kč
CDM.d - 1450x1970 D - dvoukřídlé ks Z, S jen pravé 7170 Kč
CDM.d - 1600x1970 D - dvoukřídlé ks Z 7490 Kč

Typ - rozměr MJ Kód Cena
CDM.z - 600x1970 L,P ks S 3850 Kč
CDM.z - 700x1970 L,P ks S 4080 Kč
CDM.z - 800x1970 L,P ks S 4310 Kč
CDM.z - 900x1970 L,P ks S 4540 Kč
CDM.z - 1100x1970 L,P ks S 5210 Kč
CDM.z - 1250x1970 D - dvoukřídlé ks Z, S jen pravé 7270 Kč
CDM.z - 1450x1970 D - dvoukřídlé ks Z, S jen pravé 7670 Kč
CDM.z - 1600x1970 D - dvoukřídlé ks Z 8010 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez montáže, bez dopravy  - EXW výrobní provozovna

Specifikace provedení a dodávek dve ří :

CDM.d - oboustranně opláštěné
CDM.z - oboustranně opláštěné s vnitřní izolační výplní

Tloušťka dveřního křídla dveří  CDM je 45 m. Křídla jsou v provedení s polodrážkou 25x15 mm.
Standardně jsou dveře v provedení plné, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - základní nátěr.
Tyto dveře lze osadit do typizované ocelové zárubně, doporučena je zárubeň s profilovým těsněním 
v polodrážce. Na křídle jsou 3 vrchní díly šroubovacích závěsů, u dveří CDM.d a CDM.z šířky 1100 mm 
jsou vrchní díly závěsu TRIO. 
Dveřní křídlo lze zkrátit v prahové části max. o 25 mm, jinak hrozí porušení konstrukce dveří.
Součástí dodávky dveří je vložkový zámek, vrchní kování není standardně součástí dodávky dveří.
Zakázkově lze dodat též dveře atypických rozměrů, s prosklením nebo s konečnou povrchovou úpravou 
v odstínu dle RAL. Cena se v těchto případech stanoví formou cenové nabídky.

Bližší informace - viz aktuální OTPP a Katalog dveří na www.montkov.cz 

Pozn.: Kód = S - skladová položka, kód Z - zakázková položka

OBJEDNÁVKY -  e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz
Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264, 466 768 259

Expedice : MONTKOV, spol. s r.o. - provozovna Vyšeh něvice č.10
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