
Europapromotion 2022 Uvedené ceny sú ceny pre koncového zákazníka vrátane 20% DPH. 1

Oceľové / hliníkové domové  
dvere Thermo 65
EuropaPromotion Akciové bezpečnostné domové dvere 2022

• Akciové veľkosti domových dverí do 875 – 1250 × 1875 – 2250 mm 
(RAM š × v) (na mieru bez navýšenia ceny)

• celoplošné, termicky oddelené, 65 mm oceľové krídlo dverí  
s výplňou PU tvrdenou penou, zvonku a zvnútra v rovnakej farbe

• otváranie smerom dovnútra
• termicky oddelená 80 mm hliníková zárubňa so vzhľadom  

Roundstyle A3 alebo hranatý profil A4
• trojitá úroveň tesnenia
• 5-násobný bezpečnostný zámok s bezpečnostnou lištou
• 3D závesy, zaistené kolíkom
• nasadená rozeta z ušľachtilej ocele
• vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele, vonkajšie madlo HB 38-2,  

dĺžka madla 1000 mm
• vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD do 0,87 W/ (m²·K)*
• voliteľne aj s bočnými dielmi

* V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota  
pre motív 010 vo veľkosti 1230 × 2180 mm

Thermo 65 motív 010

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 1637,-

Akciové farby 1637,-

Farby Matt deluxe 1809,-

Akciové dekory 1809,-

• Madlo HB 38-2
• Hladké oceľové krídlo dverí bez presklenia

Thermo 65 motív 700 S

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 2025,-

Akciové farby 2025,-

Farby Matt deluxe 2197,-

Akciové dekory 2197,-

• Madlo HB 38-2
• Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
• 3 tabule izolačného skla: jednoduché bezpečnostné sklo 

číre, Satinato, vrstvené bezpečnostné sklo číre (P4A)
• Zasklievací rám z ušľachtilej ocele

Thermo 65 motív 015

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 1637,-

Akciové farby 1637,-

Farby Matt deluxe 1809,-

Akciové dekory 1809,-

• Madlo HB 38-2
• Oceľové krídlo dverí bez presklenia so 7 prelismi

Thermo 65 motív 810 S

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 2025,-

Akciové farby 2025,-

Farby Matt deluxe 2197,-

Akciové dekory 2197,-

• Madlo HB 38-2
• Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
• 3 tabule izolačného skla: jednoduché bezpečnostné sklo 

číre, Satinato, vrstvené bezpečnostné sklo číre (P4A)
• Zasklievací rám z ušľachtilej ocele

Thermo 65 motív 515

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 1637,-

Akciové farby 1637,-

Farby Matt deluxe 1809,-

Akciové dekory 1809,-

• Madlo HB 38-2
• Oceľové krídlo dverí bez presklenia s 3 prelismi

Thermo 65 motív 900 S

Ceny pre 
koncového 
zákazníka

RAL 9016 biela 2025,-

Akciové farby 2025,-

Farby Matt deluxe 2197,-

Akciové dekory 2197,-

• Madlo HB 38-2
• Hladké oceľové krídlo dverí s presklením
• 3 tabule izolačného skla: jednoduché bezpečnostné sklo 

číre, Satinato, vrstvené bezpečnostné sklo číre (P4A)
• Zasklievací rám z ušľachtilej ocele

Povrchy

Zvonku a zvnútra farebne zhodné!

6 akciových farieb
Krídlo dverí a rám, 
zvnútra a zvonku 
lakované v rovnakej 
farbe RAL 9016 biela RAL 7016 antracitová 

sivá
RAL 8028 terakotová 
hnedá

RAL 9006 biely hliník CH 703 
Antracit metallic

CH 907 sivý hliník

6 farieb Matt deluxe
Krídlo dverí a rám, 
zvnútra a zvonku 
lakované v rovnakej 
farbe CH 9016 Matt deluxe, 

biela
CH 9006 Matt deluxe, 
biely hliník

CH 9007 Matt deluxe, 
sivý hliník

CH 703 Matt deluxe,  
Antracit metallic

CH 7016 Matt deluxe, 
antracitová sivá

CH 8028 Matt deluxe, 
terakotová hnedá

3 akciové dekory
Krídlo dverí a rám, 
zvnútra a zvonku s 
fóliovou povrchovou 
úpravou v dekore Dekor Zlatý dub Dekor Tmavý dub Dekor Nočný dub

Vyobrazené farby nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL.S
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1-krídlové domové dvere Thermo 65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou s bezpečnostným vybavením RC 2 štandardne

Tento cenník je platný od 01.01.2022 do 31.05.2022.

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť



2 Uvedené ceny sú ceny pre koncového zákazníka vrátane 20% DPH. Europapromotion 2022

Bočné diely pre spínacie zariadenie €
3-tabuľové izolačné sklo
Konštrukcia skla: vonkajšia a vnútorná tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre, vložená tabuľa číre sklo, Satinato alebo Float celoplošne pieskované

Vý
šk
a

Šírka Objednávacie rozmery
RAM do (mm)
Šírka × výška

Sklo Akciové farby Farby 
Matt deluxe Dekory

Príplatok za 
vyhotovenie RC 2 **   
s bezpečnostným  
sklom P4A

Normovaná veľkosť

400 × 2100
Číre sklo
Satinato
Float, pieskované

860,- 1042,- 1005,- 153,-

Atypické veľkosti

od 300
do 500

×
×

  700
2250

Číre sklo
Satinato
Float, pieskované

1025,- 1208,- 1170,- 153,-

do 1000 × 2250 * 1190,- 1372,- 1335,- 153,-

Nadsvetlík pre spínacie zariadenia €
3-tabuľové izolačné sklo
Konštrukcia skla: vonkajšia a vnútorná tabuľa vrstvené bezpečnostné sklo číre, vložená tabuľa číre sklo, Satinato alebo Float celoplošne pieskované

Vý
šk
a

Šírka

Objednávacie rozmery
RAM do (mm)
Šírka × výška

Sklo Akciové farby Farby 
Matt deluxe Dekory

Príplatok za 
vyhotovenie RC 2 ***  
s bezpečnostným  
sklom P4A

Rozsah veľkostí

od 875
do 1250

×
×

300
500 Číre sklo

Satinato
Float, pieskované

691,- 873,- 836,- 153,-

do 1750 × 500 833,- 1015,- 978,- 153,-

do 2250 × 500 1025,- 1208,- 1170,- 153,-

* Prvok dverí s bočným dielom nemá statickú funkciu. Statika musí byť zaručená stavebným objektom. Možné iba bez nadsvetlíka.
** Vyhotovenie RC 2 pre bočné diely možné iba v rozsahu veľkostí so šírkou 400 – 550 mm (vonkajší rozmer rámu).
*** Vyhotovenie RC 2 pre nadsvetlíky možné iba v rozsahu veľkostí s výškou 400 – 500 mm (vonkajší rozmer rámu).

Oceľové / hliníkové domové  
dvere Thermo 65
EuropaPromotion Akciové bezpečnostné domové dvere 2022

Dodatočné vybavenia pre 1-krídlové domové dvere Thermo 65 s oceľovým krídlom dverí a hliníkovou zárubňou

Automatizácia domových dverí Príplatok €

Viacnásobné 
blokovanie s otváraním 
prostredníctvom ručného 
vysielača
vrátane 1 ručného 
vysielača HSE 4 BS

Upozornenie:
Nie je možné v spojení s 
elektrickým otváračom.

za dvere 580,-

Viacnásobné 
blokovanie s otváraním 
prostredníctvom ručného 
vysielača a rádiovej 
čítačky odtlačkov prstov
vrátane 1 ručného 
vysielača HSE 4 BS  
a 1 rádiovej čítačky 
odtlačkov prstov  
FFL 25 BS

Upozornenie:
Nie je možné v spojení s 
elektrickým otváračom.

za dvere 731,-

Viacnásobné blokovanie Príplatok €

Automatický zámok
Viacnásobné blokovanie 
s hlavným zámkom a 2 čapmi, 
kombinácia otočnej / hákovej 
západky,
mechanické samočinné 
zablokovanie

Upozornenie:
Nie je možné v spojení s 
elektrickým otváračom.

za dvere 58,-

Dodatočný ručný vysielač Príplatok €
4-tlačidlový ručný vysielač  
HSE 4 BS
v čiernej farbe, so štruktúrovaným 
plastovým povrchom s plastovými 
krytkami

za kus 53,-

Elektrický otvárač Príplatok €

Elektrický otvárač s dennou 
západkou
(voľne)

za kus 96,-

Vyhotovenie 2-farebných domových dverí Príplatok €
zvonku: Golden Oak (zlatý dub) 
alebo Dark Oat (tmavý dub), 
zvnútra: RAL 9016
(možné len s profilom zárubne A3)

za dvere 106,-

za bočný diel 49,-

Tento cenník je platný od 01.01.2022 do 31.05.2022.

RC2

RC2


