
MONTKOV, spol. s r.o.
Vyšehněvice 10, 533 41 Lázně Bohdaneč
www.montkov.cz info@montkov.cz

CENÍK CELOKOVOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ 1/2022
platnost od 1.3.2022

Evid.č.: BD 01-22

Typ dveří - CDB bezpečnostní BT3 (dle ČSN P ENV 1627:2000), vnější i vnitřní
(otevírané do chráněného prostoru, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla)

Jednokřídlé dveře - plné
Typ - rozměr MJ KD Dveře Zárubeň 1 Zárubeň 2

CDB - 800x1970 L,P ks TZ 15 160 Kč 3 270 Kč 3 550 Kč
CDB - 900x1970 L,P ks TZ 15 540 Kč 3 360 Kč 3 620 Kč

Typ dveří - CDB-dtm bezpečnostní BT3 (dle ČSN P ENV 1627:2000), vnější 
(otevírané do chráněného prostoru, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla)

Jednokřídlé dveře - plné, součinitel prostupu tepla Umax < 1,7 (W/m2.K)

Typ - rozměr MJ KD Dveře Zárubeň 1a Zárubeň 2a Prahová lišta PL2-Z

CDB-dtm - 800x1970 L,P ks TZ 17 330 Kč 4 460 Kč 4 270 Kč 520 Kč
CDB-dtm - 900x1970 L,P ks TZ 17 800 Kč 4 520 Kč 4 320 Kč 555 Kč

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

Specifikace provedení a dodávek dveří :
Bližší specifikace bezpečnostních dveří je uvedena v aktuálním Katalogu kovových dveří a vrat. 

Dveře musí být vždy osazeny do systémové ocelové zárubně ve které je certifkována bezpečnostní třída. 

Dveře jsou dodávány se zámkem tříbodovým, s převodem Lock case 235 včetně bezpečnostní vložky 

s ozubeným převodem MTL 7x7 CGW.

V ceníku jsou uvedeny 2 základní typy ocelových zárubní, pracovníci fy.Montkov poradí s výběrem 

správné zárubně, s ohledem na různé způsoby osazení do stavby.

Systémové zárubně s úpravou pro vnitřní bezpečnostní dveře jsou v provedení s profilovým těsněním 

a jsou určeny pro dodatečné osazení do připraveného stavebního otvoru, jehož rozměry jsou předepsány

v příslušném montážním návodu.

Zárubeň 1 - pro stěnu min. tloušťky 100 mm, t1=50, t2=65 mm.

Zárubeň 2 - pro stěnu min. tloušťky 150 mm, t1=50, t2=65 mm.

Zárubně jsou z černého plechu s ochranným nátěrem základní barvou, nebo mohou být dodány s vrchním 

nátěrem v požadovaném odstínu RAL.

Systémové zárubně s úpravou pro vnější bezpečnostní dveře jsou v provedení s děleným tepelným 

mostem a s profilovým těsněním a jsou určeny pro dodatečné osazení do připraveného stavebního 

otvoru, jehož rozměry jsou předepsány v příslušném montážním návodu.

Zárubeň 1a - zárubeň s děleným tepelným mostem, pro stěnu min. tloušťky 100 mm.

Zárubeň 2a - zárubeň s děleným tepelným mostem, pro stěnu min. tloušťky 150 mm.

Zárubně jsou z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem základním barvou, nebo mohou být dodány 

s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Pro splnění tepelně-izolačních vlastností musí být

použita prahová lišta s těsněním - typ č.2, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm (bez nátěru).

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

Pozn.: KD - kód dostupnosti, tj. TS - typová skladová položka, TZ - typová 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 Vyšehněvice č.10
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