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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Dvere pre každého, dizajn pre náročnýchDvere pre každého, dizajn pre náročných

PríplatkyPríplatky(ovplyvňuje vaša pôvodná zárubňa)(ovplyvňuje vaša pôvodná zárubňa)
Vybúranie pôvodnej zaliatej zárubne 30,- €Vybúranie pôvodnej zaliatej zárubne 30,- €
Vybúranie zaliatej šrobovateľnej zárubne 16,- €Vybúranie zaliatej šrobovateľnej zárubne 16,- €
Murárske práce naviac (podľa obtiažnosti) dohodouMurárske práce naviac (podľa obtiažnosti) dohodou
Zaliatie betónovou zmesou (pri EI30EW30)  50,- €Zaliatie betónovou zmesou (pri EI30EW30)  50,- €
Vynesenie matriálu na II. poschodie a vyššieVynesenie matriálu na II. poschodie a vyššie
(ak nie je výťah) 15,- €(ak nie je výťah) 15,- €
Odvoz odpadu 25,- €Odvoz odpadu 25,- €

Bezpečnostné dvereIII. BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA s montážou už od

aj na splátky 708 €

 Celokovové bezpečnostné krídlo dverí 
(9 bodový uzamykací mechanizmus)

 Celokovová bezpečnostná zárubňa vo farbe dverí

III. bezpečnostná trieda – certifkované

 Možnosť protipožiarna odolnosť EI30EW30

Tepelná a zvuková izolácia  39 dB

 Bezpečnostné kovanie s ANTIPANIC systémom

 Bezpečnostná vložka + 6 kľúčov

Celoobvodové tesnenie, priezorník

Nerezová prahová doska

Rýchla a odborná montáž

Zameranie a doprava

CENY SÚ UVEDENÉ S DPHCENY SÚ UVEDENÉ S DPH
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VÁŠ PREDAJCA>>>VÁŠ PREDAJCA>>>

A javor javor B orech orech C mahagón mahagón D biela biela E antracit antracit

CenníkCenník
Bezpečnostné dvere so šírkou krídla 800mm 549,- €Bezpečnostné dvere so šírkou krídla 800mm 549,- €
Bezpečnostné dvere so šírkou krídla 900mm 599,- €Bezpečnostné dvere so šírkou krídla 900mm 599,- €
(len model F3/B)(len model F3/B)
Montáž SECURIDO vrátane dopravy 159,- €Montáž SECURIDO vrátane dopravy 159,- €
Expres montáž do 5 prac. dní od zamerania 50,- €Expres montáž do 5 prac. dní od zamerania 50,- €
Bezpečnostná vložka EVVA obojstranne otváravá 50,- €Bezpečnostná vložka EVVA obojstranne otváravá 50,- €
Bezpečnostný kľúč (každý naviac) 13,- €Bezpečnostný kľúč (každý naviac) 13,- €
Páčkový mechanizmus 10,- €Páčkový mechanizmus 10,- €
Matné kovanie 15,- €Matné kovanie 15,- €

A4 securido letak SK.indd   3A4 securido letak SK.indd   3 22.1.20196.2.2019   

Rakan s.r.o.
Romanova 6
Bratislava 851 02

www:rakan.sk
mail: rakan@rakan.sk
0902 876 543




