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Novinka v sortimentu:

RÁMOVÉ DVEŘE 

dub šedý ořech rustikální dub sonoma borovice bělená

Rámové dveře Britannia:
• Pevná stabilní rámová konstrukce
• Do celistvé MDF dveřní rámové konstrukce opláštěné kašírovací fólií 

jsou vsazeny vnitřní panely z MDF (typ PANEL) nebo ze skla (typ SKLO)
• Typ použitého skla: pískované
• Dveře jsou standardně osazeny mezipokojovým zámkem a třemi závěsy
• Rozměry 60, 70, 80, 90; atypické rozměry a provedení nejsou možná
• Rozteč zámku 72 mm

BRITANNIA SKLO
dub sonoma

BRITANNIA PANEL
dub sonoma

PLNÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ
dub sonoma

Vyobrazení je pouze ilustrační. Změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.  Všechny ceny jsou bez DPH. 

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená

Ve stejných dekorech dodáváme také:

• Obložkové zárubně 1 890,-
• Plné protipožární dveře 3 290,-
• Kukátko k protipožárním dveřím 260,
• Plné dveře s voštinou 1 290,-
• Plné dveře s DTD 1 640,-

Termín dodání: 4 – 5 týdnů

2 690,- 2 690,- 3 290,-

1 290,-

DEKORY:
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Vyobrazení je pouze ilustrační. Změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.  Všechny ceny jsou bez DPH. 

www.masonite.czMasonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 02 Jihlava

Vyobrazení je pouze ilustrační. Změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.  Všechny ceny jsou bez DPH. 

VICTORIAHIBERNIA

dub šedý

ořech 
rustikální

dub 
sonoma

borovice 
bělená

VICTORIA SKLO
dub šedý

HIBERNIA SKLO
borovice bělená

VICTORIA PANEL
dub šedý

HIBERNIA PANEL
borovice bělená

PLNÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ
dub šedý

PLNÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ
borovice bělená

Rámové dveře Victoria:
• Pevná stabilní rámová konstrukce
• Do celistvé MDF dveřní rámové konstrukce opláštěné kašírovací fólií 

jsou vsazeny vnitřní panely z MDF (typ PANEL) nebo ze skla (typ SKLO)
• Typ použitého skla: pískované
• Dveře jsou standardně osazeny mezipokojovým zámkem a třemi závěsy
• Rozměry 60, 70, 80, 90; atypické rozměry a provedení nejsou možná
• Rozteč zámku 72 mm

Rámové dveře Hibernia:
• Pevná stabilní rámová konstrukce
• Do celistvé MDF dveřní rámové konstrukce opláštěné kašírovací fólií 

jsou vsazeny vnitřní panely z MDF (typ PANEL) nebo ze skla (typ SKLO)
• Typ použitého skla: pískované
• Dveře jsou standardně osazeny mezipokojovým zámkem a třemi závěsy
• Rozměry 60, 70, 80, 90; atypické rozměry a provedení nejsou možná
• Rozteč zámku 72 mm

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená

Ve stejných dekorech dodáváme také:

• Obložkové zárubně 1 890,-
• Plné protipožární dveře 3 290,-
• Kukátko k protipožárním dveřím 260,-
• Plné dveře s voštinou 1 290,-
• Plné dveře s DTD 1 640,-

Termín dodání: 4 – 5 týdnů

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená

Ve stejných dekorech dodáváme také:

• Obložkové zárubně 1 890,-
• Plné protipožární dveře 3 290,-
• Kukátko k protipožárním dveřím 260,-
• Plné dveře s voštinou 1 290,-
• Plné dveře s DTD 1 640,-

Termín dodání: 4 – 5 týdnů

DEKORY:

2 690,- 2 690,-

1 290,-

3 290,-
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Vyobrazení je pouze ilustrační. Změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny.  Všechny ceny jsou bez DPH. 

dub šedý

ořech 
rustikální

dub 
sonoma

borovice 
bělená

DEKORY:

CALEDONIA

CALEDONIA SKLO
ořech rustikální

CALEDONIA PANEL
ořech rustikální

PLNÉ, PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ
ořech rustikální

Rámové dveře Caledonia:
• Pevná stabilní rámová konstrukce
• Do celistvé MDF dveřní rámové konstrukce opláštěné kašírovací fólií 

jsou vsazeny vnitřní panely z MDF (typ PANEL) nebo ze skla (typ SKLO)
• Typ použitého skla: pískované
• Dveře jsou standardně osazeny mezipokojovým zámkem a třemi závěsy
• Rozměry 60, 70, 80, 90; atypické rozměry a provedení nejsou možná
• Rozteč zámku 72 mm

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená

Ve stejných dekorech dodáváme také:

• Obložkové zárubně 1 890,-
• Plné protipožární dveře 3 290,-
• Kukátko k protipožárním dveřím 260,-
• Plné dveře s voštinou 1 290,-
• Plné dveře s DTD 1 640,-

Termín dodání: 4 – 5 týdnů

2 690,- 2 690,-

1 290,-

3 290,-


